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Zpravodaj sekce Olympijská a sportovní fila-

telie při Komisi námětové filatelie S Č F

Ročník X. 3/35 / 1977

  
Vážení a mílí čtenáři |

Dostáváte dnes do rukou poslední letošní číslo našeho námětového
zpravodaje OLYMP-SPORT. I letošní rok 1977 byl bohatý na událostí 1 ma-
teriál z našeho tematického oboru a podle naších, někdy značně omeze=
ných, možností, jsme se snažili Vás o nich informovat, Chceme spolu s
Vámí věřit, že 1 ten letořní jubilejní ročník našeho zpravodaje, spl=
nil svůj účel, ke kterému je vydáván

Největší akcí celé námětové obce filatelistů v naší republice byla
peseedoní Celostátní námětová výstava známek TEMAFILA 1977 v Sezimově
stí. Jak probíhala a jaké výsledky přinesla se dozvíte podrobně na

stránkách našeho svazového časopisu Filatelie. Pro naší sekcí byl nej-
důležitější ihned prvý den zahájení výstavy v sobotu 8.10.1977 odpoled-
ne ve 14 hod., kdy se konalo v pořadí již 3.setkání našich členů. 0 té-
to akci-se pokusíme Vás co nejpodrobnějí informovat a podělit se s Vámí
touto formou o jeho obsah i závěry.

3.setkání členů sekce ÓLYMPSPORT
©0000000000000000000000000000000
V rámci filatelistíckých akcí pořádaných pří celostátní výstavě

Temafila 77 se uskutečnilo v sobotu 8.10.1077 v klub.místnosti č.9 Kul-
turního domu v Sez.Ústí již 3.setkání členů námětové sekce OLYMPSPORT.
zúčastnilo se ho 34 členů sekce dle pres.listiny a 3 hosté. Byli to:
gestor pro náměty KV SČF s.0tto Mórti, pan Fab.Bura - předseda Klubu
OLIMPIJCZYK" z Polska a s.Ing.Anat.Osjatinskij, CSc z Oděsy v SSSR.

Jednání zahájil ve 14.05 hod. vedoucí sekce s.Justýn, Přivítal pří-
tomné a představil milé hosty, Soudruhu Fabíanu Buroví byla při té pří-
ležitostí předsedou výstav. výboru s+Ing.V.Vančurou předána pamětní výs-
tavní plaketa, na níž je 1 emblem naší sekce.

Poté byla jednominutovým tíchem uctěna památka zakladatele a prvého
vedoucího sekce Václava R.Buška.

Předseda sekce pak seznámil přítomné s navrženým programem jednání.
1.Zprávu o činnosti sekce za uplynulé období přečetl zást.ved.sekce Ing.

Zd.Slováček a v krátkosti Vás s ní seznámíme:

 

 

- zde se situace poněkud zlepříla a podařilo se stabilizovatjistý
kádr spolupracovníků

« jednací protokol vykazuje celkem 255 čísel
= sekce udržuje styk s námětovou sekcí IMOS při FIP, SPI v USA a

Klubem “OLIUPIJCZYK v Polsku. Snaží se navázat další styky.



= byla provedena prověrka členské zakladny. £ 110.77 je stav 120
členů, z toho 6 KMF, z toho 2 ženy. A7 členš pochází z Čech, 10
z Moravy a 32 ze Slovenska. iáme 16 zahr.spolupracovníků z 10 stá-
tů, z toho 7 ze soc.zemí.

= k 1.2.77 bylo pro neplnění povinností člena sekce vypsáno z evi-
dence 22 6lenů. Nově bylo přijato 17 člen), z toho l KMF

- vedení sekce nyní tvoří ss.Justýn, Slováček, Petrásek, Kříž, Halíř,
Šlechta, Anděl a Svoboda.
a úseku vedení zpravodaje

= byla vydána č.33 a 34 zpravodaje a první monotematické číslo Kni=
hovničky N-1 "Košíková ve filatelii“ od Ing.Petráska. Do konce. ro-
ku bude vydán zpravodaj č.35.

= bylo pokračováno ve vydávání reedice. Záslužné práci IngeKříše mů-
žeme děkovat za to, že vyčel už ta-t“ avazek 5-3 a čísly 11-13.

- Bří hodnocení zpravodajů ZNF za r.1974 veúením NF byl náš zpravo=
aj oceněn 90 body ze LlV možných a umfstíl se nu l.mfstě. Závěr

hodnocení :"Vynizajícf vzhisden k rozsahu“. Máme se však 1 v lecčens

polepiit, především zařazováním teorvtických clánků o budování ex-
ponát;

= na úseku vystavovatelském

= celé období bylo věnováno přípravě exponátů na výstavu Temafila 77
« své exponáty zde vystavují v soutěžní třídě 4 naři členové a dosáh-

lí tohoto výsledku:
exp.č.27 - Fr.Anděl: V záři olympijského ohně malá postříbřená

28 - B.Čech: Zimní olympijské hry bronzová
29 - J.Martin: Tělesná kultura malá bronzová
31 = Ing.JePetrásek: Košíková = bronzová

= ve třídě literatury byly vystaveny dva exponáty s tímto výsledkem:
exp-č.l - sekce 01. port: prava) OLYMP-SPORT - stříbrná

8 - Ing.J.Petri Koříková na pošt.snáak. « postříbřená
- Zpzaapousěkní třídě kaly dva exponáty vedoucího sekce pozlace-

né plakety
2.Zprávu o úkolech sekce pro Bříttí období přednesl opět Ing.Slováček a

byla opět rozdělena do tří částí:

- pa úseku vedenísekce

 

  

= nadále rozvíjet spolupráci se všemi členy vedení sekce a snažit se
prods získat nové zájemce z řad členů sekce

= nadále udržovat a rozčířovat vzájemné kontakty s podobnými náměto-
vými skupinami, zvláště v socialist.státech. Na příští setkání pak
pozvat zase některé členy z těchto skupin.

= uspořádat ještě před výstavou PRAGA 78 další, již 4.setkání členů
= dbát toho, aby členská základna se doplňovala novýni členy, kteří

mají již exponát a již jej vystavili. Toto vožadujeme od Členů KMF
= u dospělýci by to učlo být samozřejmostí.
v průběhu r.1978 ;řijuout zu členy sekce nejméně 2-3 členy KNF
úseku vedení zprav e

= v průběhu r.197£ vydut oonéně 3 čísla zpravodaje alespoň o 100
stranách .

« v průběhu r.1978 vydat alsopoň 2 monotematícká čísla Knihovničky
= v průběhu r.1978 dozoncit vydůvání reedice zpravodajů
= z řad členů zísxat další spolupracovníky a přispěvatele do zpravod.
« ve zpravodají věnovat pozornost Glánkům o budování sbírek a expon.

= na úseku vystavovatelském

= projednat možnosti a v případě kladném 1 podrobnosti, k uspořádání
SeLostátní monotematícké Výstavy II.OLYMPSPORT 1980. S příslušnými
orgány SČSF projednat místo konání, termín a rozsah výstavy.

= 8 vystavovateli naší sekce, jejichž exponáty se kvalifikují na
PRAGA 78 budeme spolupracovat tak, aby se do termínu výstavy daly
maximálně zlepšit i

= ve zpravodají průběžně informovat o přípravách výstavy PRAGA 78

 

   

 

  

 



« maxímúlně se snažit získat další členy sekce k budování a vystavo-
vání exponátů tak, aby jich co nejvíce bylo schopno zúčastnit se za-
mýřlené výstavy II.OLYMPSPORT 1980.

3 organizační a jiné záležitostí:
« k 810.77 neplní 5 členů svoje povinnost a byli všíchni znovu upozor=

něni.
= kontrola placení příspěvků gptée nebyla možná, neb jsme nedostali :

zprávu z ekonomického odď.SČF
- uvažuje se s novou formou placení

1078 zůstávají ve stejné výší : 2.
= Ing.Slováček má k dispozicí někte

jeme na jiném místě Spravodajel“ S
přítomných členů sekce k odběru

4. diskuze: ate diskuze stojf za uveřejnění a jistě 1 za úvahu tyto

příspěvky:
- s.Justýn - seznámil přítomné s navrženým uspořádáním výstavy II+OLYMP-
SPORT 1980, která by v olympijském roce navázala na prvoy takovou
tavu konanou v r.1970 a atk bychom vytvořili tradici těchto specialí-
sovaných výstav. Předpoklad - změna celostátního výstavního uv
tomto smyslu - bylo navrženo KNF a dle informace čeká toto na schvá-
lení PŮV SČSF. Termín výstavy by byl zvolen s ohledem na konání po-
dobné, ale mezinárodní výstavy v Polsku.

= seMOrtl - sdělil, že KV SČF je o tomto záměru jím informován a souhla-
sí předběšně s tím, aby se i II.výstavy OLYMPSPORT konala v Č.Budějo-
vicích. Pošadavek zařadil do svého dlouholetého plánu výstav v kraji.

= s.Fab.Bura - hovořil o připravované mezínár.výstavě, která má zatím
pracovní název POLOLIMPEX 80 a navržený termín konání 19.5.=2.6.1980.
Výstava by se konala pod patronátem polského OV. Výstava by měla být
protiváhou podobným stavka pořádaným na západě jako jsou Verso v
Itálii. Zatím teprve srovnávají a posuzují zda půjde o velkou meziná-
rodní výstavu čí menší akci. V každém případě počítají s pozváním vy-
stavovatelů ze socialist.států. Uvažuje se i s uspořádáním zvláštních
letů k této výstavě. Dále informoval s.Bura o každoroční akcí jejích
Klubu "APEL OLIMPIJSKY", která se koná každoročně vždy v prvém týdnu
po zahájení I.0H 1896 v Athenách. Závěrem poděkoval za přijetí, pěkné
přátelské posezení v našem středu a popřál všemhodně úspěchů.

« SeIng.Osjatinskij - hovořil o nadcházejících OH v Moskvě 1980. Zatím
byly vydány 2 serie známek a připravuje se emize třetí, kde bude i
číslovaný aršík. Xaždý člen klubu dostane jen jeden aršík, stejně tak
i obrázkovou dopísnicí. Dopisnic s různými sportnáměty se vydává hod-
ně, ale v omezeném nákladu. Bude vydána kníha "Olympiáda ve filatelií
a V r.1080 uspořádána výstava známek s nezináreúčastí. Závěrem podě-
koval za příjetf n popřál mnoho úspěchů.

= sekórtl - nabídl « zapůjčení včeuhna čísla načích zpravodajů, která
Jsou v knihovně kV SČF. Dále informoval, že KV má » dispozicí určité
prostředky, ze kterých je možné zakoupit odbornou literaturu do kní-
hovny KV a tuto půjčovat zájemcům.

= Ing.Slováček - vyřídil přítomným písemný pozdrav člena sekce Fr.Sopka
ze Sabinova a Ing.J.Novotného z Košic, kteří se nemohli zůčastnít set-
kání pro nemoc a velkou vzdálenost.

= sebraček - plně se postavil za uspořádání výstavy II.Olympsport 80
- s.Šlechta - rovněž souhlasí s pořádáním této výstavy. Kladně hodnotí
pořádíní těchto setkání členů sejce pro rozšíření filatel.obzoru,ale
4 pro poznání lidí navzájem. Využil tohoto setkání k tomu, aby vyzval
členy sekce k užšímu kontaktu v oblasti kopané. Zájemcí se mohou hlá-
sit přímo u něho a jsou velmi vítání.

= seKudelka - informoval o tom, že se uvažuje s vydáním 3 známek k chy-
stanému z v Praze v lehké atletice, dále pak propagační a příleži-
tostné razítko, jakož 1 o dopisnici. Nabízí k dispozici zapůjčení
výsledkových tabulek z lehké atletiky, které se u nás prakticky jen
těžko získají. Chystá zpracování dalšího sežitu Knihovničky s6 zamě-
řením na "M-v lehké atletice pro příští rok. ©

ičvaA z1 zpravodaj a pro rok
19,- a KLF po 5,=Kčs

rří čísla z; ravodajů /referu-
"t ún“ se přihlásilo ihned 6

   

  



= seSvoboda - oznámil, že spolu se s.Mračkem chystají k vydání v naší
Kníhovníčce prvou část rozsáhlé práce o lyžování. Bude to část více-
dílného pojednání o zimních sportech.

« IngoPetrásek - hovořil o těžkostech při opatřování faktických údajů
pro svojí prácí a po budování hlubšího pojednání.

- seJustýn - vyzval členy, aby přispívalí ke zlepšení úrovně zpravodaje,
zasílalí drobné zprávy o razítkách, akcích, kde je užít filatelistic-
ký materiál a zapůjčovalí jej k obkreslení. Dále vyzval členy k dodr-
žování dohodnutých zásad pro rozesílání Spravodajů = obálky, adresy,
známky, dále pak placení členských příspěvků na zpravodaj Včas, aby
nedocházelo ke zbytečným vypisováním členů.

V 16.10 hod. ukončil vedoucí sekce oficielní část setkání. Poděkoval včem
za účast a popřál mnoho zdaru. Potom se rozproudila zcela neformální vol-
ná beseda s nou materiálu, která trvala do pozdního odpoledne.

jd ky oso (vpsšálo a všem, kteří se podíleli na jeho
dobrém průběhu, patří upřímný dík.
00000000000000000000000000000000000000000000000""8" Zd+51ováčeko999900000
D R O B N É, organizační zprávy z vedení sekce a zpravodaje
XOXO0X0XOX0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0XOX0X0X0X0X0X0X0X

Fovíčlenové.:
161. KF 10-002 PREŠOV, předs.Jozef Liška, Železničiarská č.5

08001 Prešov = kolektivní len
162. KF 07- 18 PŘEROV , jednatel Frant.Nezhyba, Dvořákova 10

5002 Přerov - kolektivní člen
163. M1 k 10 š Karol, Hlboká 790/3, 927 01 Š a Í a, okr.Galanta

sbírá kopanou a MS v kopané
164. Pet rá sek Jaroslav, Zborovská 1025, 282 23 ČESKÝ BROD

sbírá Z0H KMF

Všechny členy, kteří se je od tohoto čísla zpravodaje stávají vítáme
V našem kolektivu, věříme že se stanou jeho platnými členy a také i spo-
lupracovníky nařeho zpravodaje.

Poprve v našem středu po dlouhé době vítáme dva novékolektivní čle-
n prvým je č.2 - ACADEHIA CLUB Praha/. Přijímání takovýchto členů do
námětových sekcí nebylo běžné a proto vedení KNF SČF rozhodlo, že se na
tyto členy vztahují stejné povinnosti jako na všechny ostatní členy /pla-
cení příspěvků. zaslání frankovaných obálek s adresou a pod./, navíc pak
to, že nadále nebudou za indivíduelní členy sekce příjímání členové toho-
to KF, který ů kolektivním členem námětové sekce«

Člen č.164 je synem dlouholetého a zakládajícího člena naší sekce
Ing.Jar.Petráska a již dnes ve svých 13 letech je zkušeným vystavovate-
lem ve třídě mládeže. Zúčastnil se již 4 výstav a všdy s úspěchem, napos-
ledy na Temafila 77, kde získal nalou postříbřenou medailí za exponát
Innsbruck 1976. Gratulujeme a do další činnosti v kKWF i v naří sekcí pře-
jeme mnoho úspěchů. ši

Upozorňujeme na změnu adresy u nařeho člena Čč.121 Zdeňka Zacha,
jehož nová adresa nyní je: Z.Z, Sokolovská 198, 180000 Praha 8

Sdělujeme smutnou zrénů Že náhle zemřel jeden z našich nédavno se
přihlásivších členů Jindřich K a in x z Břeclaví, čl.č.150.

Upozorňujeme naše Gleny, kteří se přihlásili k odběru reedice, že u
čísla $-2 došlo pří tisku k obrácení "zrcadla" a lísty byly tištěny v ob-
ráceném pořadí, tedy místo.od č.6 = LO jak je-správně, od Č.10 - 6. Pokud
byste si dávali seříty vyvázat, bude nutné s týmto počítat a pro vazbu
listy rozřezat a složít správně. Vedení sekce i tiskař se za toto malé
nedopatřenhí omlouvají - nebylo ale ekonomické celý náklad zničit.

Upřímně blahopřejeme našemu členu O.Kudelkovi z Náchoda k takovému
uznání, jakého se mu dostalo v neděli 9.10.77 pří hodnocení X.ročníku
sportovních soutěží vesnické tělovýchovy z úst místopř.ČŮV ČSTV Drahosla-
va Břehovského slovy:“Okres Náchod je v oblasti vesnické tělovýchovy a
sportu vzorem pro celou republiku", S.xudelka je předsedou OV ČTO ©

 

 

v Náchodě.



POJĎNE To ZKUSIT «....
©00000000000000000000000000000000000900000000000000000000

Nedávno oosví setkání sběratelů sekce OLYHPSPORT na výstavě
TEKAFILA v Sezimově Ústí bylo zakončeno olshe výměnnou schůzkou, na
které řada sběratelů výhodně eměnila své přebytky za jiný, jím potřebný
materiál. Jíž několikrát byla nadhazována v našem zpravodaji možnost za-
vedení kolování pro členy a myslím, že by bylo vhodné to konečně zkusit.
Předkládám členům tedy následující návrh této výměny a prosím pokud mož-
no obratem o jejich vyjádření.

Návrh podmínek kolování:

1. Účastníkem kolování Olympsportu se může stát pouze řádný člen sekce,
který mýže do kolování těs přispět svými výběry se sportovní tematikou.

2. Předmětem kolování mohou být známky, obálky, celiny, celistvosti, ra-
zítka všech druhů, výplatní otisky a ostatní filatelistický materiál.

3. Hodnocení známek Zapreána výši 4,-Kčs za fr. u čistých a 2,-Kčs u
razítkovaných známek /dle Zumst. či Yw./. Ostatní filatelistický ma-
teriál bude hodnocen v obdobné relaci.

4+ Zájemci o kolování připraví svůj výběr, který bude zřetelně označen
adresou majitele, jednotlivé položky budou oceněny a vybaveny tak,aby
bylo možno zřetelně označit jejich odběr. Celá zásilka bude opatřena
soupisem, do kterého budou ehankí odběratelé zapisovat své odběry.
Tento formulář přihlášení zájemci obdrží předem.

5. Každý přihlášený zájemce současně s přihl. škou zašle otisk svého ra-
zítka, kterým bude označovat v budoucnu každý odběr svůj v cizím vý-
běru. Seznam těchto razítek s vyobrazením obdrží všichni přihlášení.

6. Vedoucí kolování shromáždí adresy všech přihlášených a vypracuje sche-
..kolování, podle kterého bude kolování provedeno. System bude násle-

cf:
« každý účastník odešle svoje kolování jako doporučený čí cenný!/

balíček následujícímu členu v adresáři a pochopitelně obdrší zase
výběr člena předchozího

= z výběru, který mu dojde od předchozího ólena v adresáři uskuteční
výběr, označí všechny odebrané položky svým razítkem a do soupisové-
ho listu zanese celkový odběr

= nejpozději do 1 t; odešle tento výběr opět následujícímu členu
dle adresáře, takže každý účastník stále zasílá jemu docházející vý-
běry otevMen členu v ardesáři a od jednoho předcháze-
jícího je dostává

« toto cyklické zasílání pokračuje tak dlouho, dokud se každému nevrá-
tí zase jeho výběr zpět. Poté každý doplní své kolování, od vedoucí-
ho kolování obdrží nové kolovací schema / aby se partneři vyměníli/
se změněným pořadím účastníků, pokyn k jakému termínu má výběr odes-
lat a pokračuje další kolo i

- pezíze za odebraný materiál přikládá každý účastník do výběru do zv-
úštní obálky a odesílá apolu s výběrem následujícímu v pořadí. Tím
odpadne samostatné zasílání peněz za odběr a majitel dostává po u-
končení každého kolacelkovou částku za odběr. Sleva na poštovné z
celkového odběru činí 10% a odečítá se přímo«

7. Každý z účastníků ručí za zkontrolování předchozího odběru a okamžitě
upozorní na případný neoznačený odběr toho, kdo mu kolování zaslal i
majitele kolování

8. Celá záležitost tohoto způsobu výměny je založena na vzájemné důvěře
členů naší námětové skupiny a očekává se, že nedojde k neshodám a nea-
rovnalostem v průběhu kolování

9. Spolu s přihláškou a vždy znovu pří každém novém kole kolování zašlou
účastnící vedoucímu kolování dvě šedesátihaléřové známky na nutné úh=
rady korespondence - jinak je účast na výměně bezplatná

10. Každý výběr by měl na začátku. kolování obsahovat minimálně materiál
v ceně alespoň 250,-Kčs 6i

 



11. Přihlášky do l.kola zasílejte obratem, nejpozději do 31.12.1977 na
adresu vedoucího kolování :Ing.Jaroslav P e t r á s e k, Zborovská
1025, PSŮ 28223 Český Brod.
l.kolo bude zahájenoodeslánímprvních zásilek12.1.1978

Ing.J.Petrásek
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Co k tomuto dodat? Snad jen to, že velice kladně hodnotíme tento
konkretní návrh a čin člena vedení naší sekce a věříme, že se jej zdárně
podaří uvest v život. Již od samého založení sekce se ozývají hlasy na-
ších členů volající po vzájemné výměně materiálů. Několikrát jsme se sna-
žili toto kolování zřídit, ale nesetkalo se to s patřičným ohlasem - snad
proto, Že jsme k němu nepřikročili takto a pak proto, že se nenašel ten,
do by jej uvedl v život.

Jednou z nevýhod naší sekce je, že členská základna je roztroušena
po célé republice K jejímu kontaktu slouží náš časopis, který informuje
o různých záležitostech vedení sekce a o nových 1 starých materiálech z
našeho oboru. Toto kolování by pak mělo pomocí členům k tomu, aby získali
Bo svoje sbírky dubletní materiál, který ledaskdes leží nevyužít a dru=
ému pomůže doplnit a dokompletovat sbírku čí exponát.

epřenLáoněte však jednu ze základních podmínek pro účast na tomto
kolování : kdo se jej chce zúčastnit, musí do něho i svým výběrem přis-
pětí!! Bez kokak+rr] není možné kolování zavést a aní udržet. Nenf
však podmínkou astnovat se včech kol a příhlásit je možno se kdýkolív
u vedoucího«
©00000000000000000000000000000000000000000000000000S02NÍ 8k06;99g99000

Nedavno jsme oslavílí malé jubileum - zahájili jsme 10.ročník vydá-
vání ola OLYMPSPORT, Do té doby bylo vydáno celkem 32 čísel s cel-
kovým počtem 623 stran textů a vyobrazení. Z toho 188 stran formátu A 4
/čísla 1 - 16/ a 435 stran formátu A 2ě1p38.

Díky pochopení a obětavosti některých členů naší sekce a naších pří-
tel se podařilo zajistit reedici prvních 16 čísel zpravodaje, které měly
formát A4 na dnes užívaný a více vyhovující formát A5. Tak vznikne učele-
ná řada jednotného formátu, která dává další možností úpravy. Je možno
použít jednoduchých vazačů, rychlovazačů, pezových desek čí jiného způ-
sobu vazby. Já osobně jsem dal přednost běžné knižní vazbě a tak mí teď
do mé odborné filatelistické knihovníčky přibyla nová kniba. Je pro une
o to cennější, že je n a č e « Jsou to vědomosti a zkušeností naších
sběratelů, členů sekce, spolupracovníků í zahraničních přátel, kteří do
našeho zpravodaje přispívají. Vázaný zpravodaj č.20 - 32, tedy kníha II.
jsou na světě a patří k mým nejmilejším knihám, :

Věřím, že se brzy dočkáme reedice všech zbývajících čísel form.A4 a
žeJednou budu mocí s uspokojením a s potěřením zařadit do své knihovny
1 knihu I.

Do budoucna sí přejí, abych měl jednou doma alespoň "půl metru" té-
to odborné literaturg s titulkem O L Y H PS PO RT, zpravodaj pro 0-
lympíjskou a sportovní filatelii.

Vřele doporučují všem naším členům následování. Je to jediný vhodný
a vy způsob, jak si poohova toto bohatství pohromadě. Peníze za
vazbu nejsou opravdu vyhozené.
0000000000090000000000000000000000000000000000000000/"8+2d+S1ováček999

Upozorňujeme, že Ing.Zd.Slováček má jistou zásobu starších čísel
zpravodajů 1 reedice. Bylo rozhodnuto tuto zásobu nabídnout k odprodeji
členům naší sekce, zejména těn novým a novějším, kteří by o tato starší
čísla zpravodaje měli zájem. Mohou se přihlásit o ně přímo u Ing.Slováč-
ka a podle možností a pořadí budou uspokojování. Vedením sekce bylo sta=
noveno, že za jedno číslo zpravodaje bude požadováno Kčs 3,- a za reedici
Kčs 5,- Peníze se posílají přímo Ing.Slováčkovi. Připomínáme, že však
některá čísla zpravodajů jsou již rozebrána!| Zcela jistě jsou však k
dispozicí všechna 3 čísla reedice a posledních 5-6 čísel 1 některá starší
6) vedení sekce



d Hry ve znamení člověka
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V posledním čísle našeho zpr avodaje na str=60-61 jsme započali
8 uveřejňováním nového seriálu věnovaného Hrám XXII.olympiády 1980 v
Moskvě. Od té doby jsme získalídalší zprávy o vydaném materiálu, se kte-
rým Vás dnes chceme seznámit.

V prvé řadě chceme uvest na správnou míru naší poslední informací
o poskování Ev organizačním výborem Her. Org.výbor v začátcích
své činností používal námi popsaný výplatní otisk, který je majetkem
Výboru pro tělesnou kulturu a Šport při radě ministrů SSSR. Přibližně
od března 1977 dostal do užívání již svůj vlastní otisk, jehož reproduk-
cí přinášíme.

f ce% ce
 i 103050. 40CKBA,K-50
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OPIKOKKTET
Gaúknaana-86

     
Tentootisk byl uveřejněn také v časopise Filatelie Č+l1/77 na str.

p Zároveň s informačním článkem od značky "Kč". Plné znění tohoto člán-
také dnes asolené neb se nás někteří dotazujete, jak je to op-

ravdu se získévéním vydaných materiálů.

NIZAČNÍ VÝBOR (:H
ný dopis, vý k
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My jsme využili návštěvy IngOsjatinského (Sc ze Sovětského svazu
na našem 3.setkání a ptali jsme se jej na tuto informací a co je na ní
všechno pravda. Jeho odpověď nebyla síce jednoznačná, ale v celku tuto
informací potvrdil. Potvrdil také, že u všech vydávaných serií jsou nej-
vyšší hodnoty vydávány v nižším nákladu a aršíky dokonce budou prý číslo-
vány a dodávány pouze po jednom kuse každému přihlášenému sběrateli. Je=
líkož tyto zprávy nejsou nijak oficielně ověřeny, podáváme Vám je zatím
jako nezávaznou, ale pravděpodobnou informací. Jak se praví v článku ná
se podle dopisu org.výboru Her sledovat filatelistícký tísk své země a
zde zatím níc bližšího uveřejněno nebylo.



Naše sekce nemá zatím žádné informativní ani jiné opojení S orga-
nizačním výborem Her XXII.olynpiédy v koskvě a tak Vám přináčíme pouze
Správy buď z Filatělije SSSR a nebo z materiálů, které sami vlastníme.
Věříme, že se nám spojení s organizačním výborem podaří navázat a pak
bychom měli zprávy již ověřené,

   MOcK8A
SMannE
OPFAHHSAUHOHHOCO
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Dnes ještě přinášíme reprodukcí FDC s aršíkem k I- „ kde je
vlevo na obálce vyobrazena budova organizačního výboru Her XXII.olympiá-
dy v Moskvě 1080 v níž je používán zmíněný otisk, který je v barvě černé,  



+ „Dne 21.6.1077 vyšlo IIevydén7 které obsahuje celkem 5 známek a
jak bylo oznámeno, jsou opět s příplatkem. Serie obsahuje
tyto hodnoty a discipliny: 4 + 2 kop. zápas=klasický styl;
6 4 3 kop. zápas=volný styl; 10 + kop. judo; 16 © 6 kop.
box a 20 4 10 kop. vzpírání. Ke každé známce byla vydána
samostatná obílka prvého dne se stejným výjevem jako je na
známce / viz ukázka na předcházející straně/ a bylo použí-
váno jednoho razítka prvého dne vydání - vpravo.
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Na předcházející straně reprodukujene dále 3 celinové obálky, které
byly v SSSR v „oslední době vydány.Jsou to dvě letecké a jedna normální
výplatní a vhodně svými náměty doplňují předcházející II.známkové vydání.
Prvá byla vydána obálka s obrázkem BOX - letecké, 6 kop.cervená, data vyd.
19V11-77. Jako druhá vyčla obálka s obrázkem JUDO - výplatní, 4 kop.mod-
rá, data vydání 19/VII-77 a jakotřetí obálka s obrázkem ZÁPAS - letecká,
6 kop. modré, data vydéní 2/VIII-77»

Hadecc pednpanmuu Ca 1 udpre
(Ommpasume4

 agené npežapmetam (bot rv ozevatnma

 

Velmi pězně provedenou celínou je poslední v řadě vydaných a síce
letecká dopisnice s vtištřnou původní známkou 4 kop. vícebarevná, na níž
Je pohled na ústřední stadion Her = studíon V.IeLenina, emolem Her a ná-
Dis Hry XXII+Olympiády i.oskva = 80+ úzex v lové straně znázorňuje ovál
atletického stadionu s vurevnýní běřucnýní druhamí, které jsou vrodlouže-
ny sučrom ze zpánce, Uprostřed stadioní jsou olympekruhy, vlajka S55R,
olympijský oheň. Dole puk v ovélu je olivová rutolest se stuhou a nápisem
"5Y5R = úvastník sedmi olympiád“. bifsta a roky olympiád jsou natištěny v
oválu běžeckých drah a poslelný = ontreal 1976 pak v prodloužené dráze»
K dosisnící bylo používáno razítko p dne vydéní = 14.0.1977 /vpravo
vyobrazeno/. Data vydání do,isnice jsou 29/JV=77. Dopisnice je vytiřtěna
tak, jax je u těchto tiszA v USSR zvykem, na kvalitním j.lazeném bílém kar-
tonu a celex působí velmí pěkně. ncením jistě každé sbírky.

ak, vo jnfor + ho tísku, mčlo vyjít nebo
ji% v nejbližXí dově vyjdu le tentokrát zase obsaho=
vat 5 známek ve stejným fy v toto pořadí sportů:
cyklístika, lukostřelba, leetvé 1 Ferm. boslední hodnota
zase v nízkéu nákladu ú být vyšán i aršík v hodnotě 50 + 25 zops
S vyobrazením uvortů modern“ ; přtíbuja, úaždá hodnota na samostatné FDC,
rovně* tak aržíko Bib poujiho opět padnoho ru“bka prvého dne vydání.

Filatělija 5,48 v 6.8/77 na utr.36 ořinář“ emisní plán na r.1078 a
v něm je pro nás uajívavé to, že vyjdou v roce /datum vydání neoznáneno/
opět dvě serie olyrpijsaý 1, Wřůá 6 jedním ar*“.eme iominále bude
v obvyklých hodnotáth jazo Jie 1 li5ev, f. Ve IVovydání u to sporty:

do vody, vodr“ polo, anoe, veslování. na aršíku« U
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NĚKOLIK SLOV DO HAŠICH ŘAD
0000000000000000000000000000000000V09000000000000000

V poslecrích 6 letech jsem něl možnost navštívit vět*f množství
filatelístických výstav a udělat si obrézek o exponátech našeho oboru.
hohu otevřeně řící, že situace není, vzdor úspěchu několika exponátů /Bu-
řek, Justýn, Anděl, martin, atd/ nijak radostná. Exporátů nařeho oboru
je na výstavách vidět málo a nedosahují níjerzvlářtních úspěchů - tedy
V porovnání Seesona tematickými obory« to se hovoří o tom, že
SFORT a OLY..PIÁDI jsou velni oblíbeným oborem - tematem, sběratelsky zna-
čně rozšířeným. Pravdavto být může, svědčí o tom i stav naší členské zá-
kladny v porovrání s ostatními sekcemi, rozhodně to ale nu výstavách nenf
vidět. Příčír zřejně bude několik a já se pokusím na některé poukázat.

Větřina sbírek vzniká tak, že sběratel né nějaký vztah xe sportu,
dříve jel provozoval a nebo provozuje. Zalíbí se mu nejprve vžechry spor-
tovní znénky. Později zjistí, že je to příli* rozsáhlé a tak se soustž
df na některý užší úsek sport.filatelie - ř“záme, že se tematicky specia=
lizoval. JeXtě později navštíví některou výstavu a zjistí, %2 existuje
mímo známek í jiný materiál jako razítka, celiny, celistvosti atd. Začne
tedy depišovat svojí sbírku io tyto tzveostatní filatelisticzé nateriá=
ly. Pochopitelně je to zase převážně materiál nový a z poslední doby -
starší je opravdu již dnes těžko zíszatelný Ono to pěkně přibývá a tak
přijde rozhodnutí udělat i exponát - větžinou spíše můžene říci: dá ma-
teriál na listy a z toho co vyjde vybere exponát! jak to potom dopad-
ne netřeba se ptát, zvlářt použijemc=li k tomu nic neř/kajíc“ názvy expo=
nátů jako SPORT, OLGiPIJSLÉ HRY, SPORT SOCIALISTICE Zak 3 a pod
Větřina materiálů je zhruba od r+1045=50 a ponejvíce sosledních let a
to ještě převážně atraktivně barevné a dobře tematicky volené —- Š4JOLÁD(!
Sběratel za takový exponát dostane potvrzení o účasti nebo malou bronz a
je rozčarován. Říká sí co ty serie stély peněz a vři tor je mu někdy l“to
dát za naře razítko ý nebo 10 Kós, které by řexlo mnohdy více jak celá
serie zá lO0U ..čs. Sbératele to prostě odrad“ a rálo<terý je tak sebekri-
Sáoký, aby hledal původ u sebe a u chybně pojntého exponátu. Výsledek pak
je, že přestane prostě vystavovat s tíz, %e o ni tomu stejně nerozumí
a tak co se snařit. Jaz se wszi sportovci říká: "Vzdal-to bez boje!“

Není žédným tajemstvím, Že sturého z hodnotného filatzlisticzéko ra-
teriálu stélo ubývá a 4 poptávka po něm je o všt*f. Chápu proto, že
každý z nás ne:.4*e podobný ratoriél mít i y si jej morl koupit nejed-
nou, ale 1 1U x = prostě ne: vidřní, nato“ 42 koupi. Je to -rostř zá-
konitý jev z obšoba juzo u trajik rů sbírání - koli: tř
nés sbírá Razousko a koliz z nich ový rateriél aby vzn:
exponát. Focobně je tomu 1 u
starého a vzú. 0 olympijezo=z
který byl, je únes ji% pevné
misté, protože zy „ro naše stírzy t
zají ftkat třeva sučratelé tesatu
posledních zbruva 20 let a k
úroveň,

Jé byci. Ya*í pozorno;
síce k našenu donícínu =
nízu. U nás přece
nitě se prouít.
ktorý vznísl v r
organizací. Zde
která rá: i

 

 

 

         

  

    
 

 

     

  

  
  

 

  

      

  
 

  
 

  

 

    

     

   

 

  
    

  

   

„ zde existuje matariél pouze 22
. exponéty vznikají a zují dobrou

  



ponáty se na výstavách prostě nesetkávénc a je to veliká *koda. Stejně
tak nevidíme exponáty zabývající se našimi Spartakiádaní a vůbec proble-
matikou nasových cvičení, které maj“ u nás slavnou tradici. Stejně tak
nevidíme exponáty, které by se zabývaly čs.kopanou, gymnastikou, ledeho-
kejem, leh.atletikou, cyklistikou /P39/ a jinými sporty Ke včem dnes e-
xistu e již u nás spousta materiálu, zterým by se daly dokumentovat a ve
všech jsme již dosíhly řady úspěchu na mezinárodních: sportovních kolbiš=
tích. Je to velká chyba nejen nás sběratelů, ale i vedení sekce, že tento
způsob sbírání v našem zpravodají nepropaguje. Budeme muset na tomto úse-
ku naší préci zkvalitnit a více -se tímto problenem zabyvat. Vidfme-lí
dnes exponáty našeho oboru na výstavách, jsou to jen torza na nic neříka-
jící a příliš široká témata jako OH, SPORT, HS, IAE a pod. sostrádající
jak vhodná a zajíravá nateričlová doložení, tak i ve většině případech
jsou bez jakéhokoliv libreta, čílí jednotící a vůdéf myřlenky. Zpravidla
se ještě utápějí v dlouhých a nic neř“kajících textech«

Pokud se rozhodneme, že uspořádáme celostátní výstavu II+OLYisPSPORT
1080, potom bude třeba, aby takovéto exponáty na ní byly. Naše sekce ná
vfce jak 120 členů, ale mizivé menšina z nich má exponáty na toto téma a
také se s niní zůčastnuje výstav. Přesto Vy to měla být základní povinnost
každého člená naší se':ce« Vždyť pří přijetí nového člena z řad mladých z
některého vyžadujeme jak doporučení Kii SČF, tak i aby dotyčný měl již
někde oceněný exponát. U dospělých jeme « tomto jeřtě nepřikročili a do-
mnívám se, že ku *kodě celé naší sekce. Taxový člen, kte: a nějekýjbyě
4 nenáročný exponát vybudoval, zcela jínak přskračuje ke své další činno-
sti v některé z násštových sekcí a není z něj jen pasivní ótenář našeho
zpravodaje, který ponalu z donvcení splní oj minirélní povínností« Vše
toto dělá na zč dojem, jako by se naší členové béli ze svých sbírek vy-
tvořit exponát a jít s ním do soutěže jako "praví sportovci“. S čím se
pak za 3 roky budeme chtít na výstavě pochlubit? Vzníká proto i otázka,
zda ná výbec cenu takovouto výstavu pořádat? Domnívám se přes všechno uve-
dené, že A% 0 1 Záleží v*ak na nés všech!

Oč přirozenějí uč znžla slova na*eho člena Ing.Jardy Fetráska na Te-
mafile, kde za svůj / podle mě přkný/ exponát dostal "jen“ bronzovou me-
dailí:* Shimnode vych to uubalíl, ale asi jsem něco neudělal dobře a tak
pojedeme dáli“Dostali jsze všichni jeho skvělou práci v podobě l.seřítu
naší kníhovničky OLyspsport a to o čem tan psal také svým exponátem uká-
zal. rež zde možná něla přísnější metr, Jarda si to probral a já věřím,
že příště dopadne je*tč daleko lépe. Na úpravě 1 libretu je je*tě co zle-
přovat a také některý zateriál jistě doplní« ©

Slíbue si proto každý, že vybučujeme alespoň jeden exvonát a půjdeme
s nír do soutěže. Xen“ třeba naráz udělat *pičkový exvonát, ale za 3 roky
se dá udělat :nohé a znoté dohonit. Za 11 let existence náží sekce by se
mělo i na torto poli udělat vfce - zde nás nejvíce tlačí bota. Vyhlasme
tedy r.1078 /kdy se koná světová výstava PRATA 78 jako hlavní akce/ « ro-
kem přípravy našich exponátů, rok 1070 rokem nástupu naších exponátů na

 

  

     

  

    

  

  

 

výstávy a r.1980 sak rokem "sportovní a olympijské“ převahy nařích expo-
nátů, jeji. přehlídku ty měla k právě na celostátní výstavě nařích
oborů II. OL“.FL+r0RT S80. Štěpán
0009000003900009073000009009900000099090000000030039000900000"-*P2700000

Uprav
" Umlovváne se těnito řádky a správnou uxázkou naším

vlenfm, za nesprávně nopsané lyžařscé razítko z r.1923,
na což nés usozornil ořítel Slonek při čtení zpravodaje č.5
Iazítko ::"lo mít nůsledující správný text: SOVÝ SVŠT - NEU-
W/ VII -lyžecký kongres =- Vi1.Congr.internat du SKI =
ČST a datum. +ozději pnz bylo toto razítko vyodrozeno jeřtě
v 05 6.12 s oiytou ČSR nar“sto správného ČSP.

|0903900Svobcda = kiračekoo0000
tž časopeFilatolie o nejlepží leřitostné a strojo-
e umístilo na 5. místě rnaftko Šumperk L = 100 jarních
Zstě paz strojové riz“tzo traka 029 - 20 let SAZ.X ?

%009000000090000009004v9999009000000000000000

 

  

 

   

    

 

  

  

 

 

  
 



31. NÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTING
pP000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Každoročně se v Japonsku konají národní atletické závody - míting.
Od 24. do 29.října 1976 se konal jíž jejich 31,ročník na mnoha místech
prefektury SAGA se střediskem v Saga City. Pód heslem "Svěžest, zdraví
a snášenlivost“ probíhalo celkem 28 sportovních disciplin, včetně tří
otevřených soutěží - v atletice, gymnastice a různých hrách - pro cca
15 tisfe sportovců.

Jako každý rok, tedy i k této události, vydala japonská pořta dne
25.10.1976 příležitostnou známku v hodnotě 20 yen. Na známce o rozměrech
28x38,5mm, provedení hlubotiskové, o lístech 4 x 5 ks známek, autora
Yoshiomí Higashitsunoí s počátečním nákladem 50 míl.kusů, je vyobrazena
moderní gymnastka s obručí, v pozadí stadion v Saga Číty«

Příležitostné razítko prvého dne - 23.10.76 - tzvevelké, používaly
vřechny hlavní počty v Japonsku a tyto post.úř. v prefektuře Saga :

  

Karatsu, Tosu, Taku, Imari, Takeo, Kashima, Ogi, Arita,
Kansakí, Ures! „ Hama, Ushizu, Mistuze, Tara, Takakí-
8e, Niiyama a Shíroíshi. Na razítku je vyobrazena moder-
ní gymnastka s míčem. Tzv. malá příležitostná razítka vě-
novaná jednotlivým sportovním diecíplinám jsou používána
Prvý den až 24.10.1976. Bylo to celkem 34 razítek, která
používal pošt.úřad v Saga City - jedno velké a 33 malých.
Není nezajímavé se s ními seznámit co do různých díscíp=
lin sportů: ateltika-běžec, gzmastike tenis, stolní te-
nie, házená, košíková, volej agby, fotbal, pozemní hokej, badmin-
ton, softball, softbasebsll, b, horolezectví, střelba z pušky a
pistole, jezdectví, cyklistika, box, šerm, vzpírání, judo, zápas, j*p
Sépes bůpo, jap.šerm kendo, japlukostřolha, jěkteré z disciplin se ko-
nají samostatní pre děti a samostatně pro dospělé. Všechna razít
rovedena v barvi

    

jsou
červenohnědé, Vydáme ě v barvě světlečervené. Této

jarvy resítekprůžíval. poštovní úřad v městě Tara. Je známo v této bar-
vě razítko velké a dvě malé k bassebalu a horolezectví.

Filatelistickou dokumentací k 31. atl.mítingu tvoří vedle jíž uve-
dené známky a razítek ještě několik druhů FDC, obrazových celin s přítí-
skem znaku mítíngu = pochodeň v kruhu a nebo s přítiskem jednotlivých
druhů sportu. Přehled všeho vydaného filat.materiálu by byl velíce bo-
hatý a není jej možno všechen uvézt z prostorových důvodů a proto, že
barva kestik razítek je nevhodná pro reprodukcí. Uvádíme proto jen
ukázku několika malých razítek a velké z prvého dne vydání. I přes tuto
poměrně malou ukázku vynikne bohatost a krása japonské razítkové tvorby.

Závěrem ještě zornění, že rozdíly mezi malými a velkými Zamtky,
jakož 1 rozlišování dat a textů na nich je popsáno v našem zpravodaji č.
20. Velká razítka jsou zásadně červená čí červenohnědá a používaná jak
prvý den platností, tak 1 ostatní dny konání akce, ale jen na schvále-
ných úřadem ministerstvem pošt. Malé razítka jsou jakási regionální, ně-
co jako zhotovená na žádost - na pře některé naší krajské pošty. Jsou
velká 30 mm, lze je získat z ochoty, ale pouze jen v místě jejích užívá-
ní / ne jako u nás třeba v TÚS po zkončení akce/.

K rozlišení různých druhů sportu v razítku slouží malá silueta jed-
notlivé sport.discipliny.
000000000000000000000000000000000000000000000000178-Zd.Slováček,
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ř kopaná č
vedoucí hlídky: Vítězslav- Šlechta

Ještě k MS v kopané 1974

 

Snad žádné mistrovství světa v kopané nepřineslo takovou žeň
poštovních razítek , jako tomu bylo pří MS 1974 „ A to nemyslíme
jen na razítka pořádající země

Dnes přinášíme jasts pět razítek prvního dnevydání z různých
zemí - všechny k MS 1974 a k FDC „ Jistě obohatí přehled řila-
telistického materiálu k tomuto dnes již minulosti patřícímu setká-
ní nejlepších světových fotbalistů «

 

A na závěr z MS 1974 na vzrušující boje tak zajímavého
ještě jeden vzpomínkový frankotyp ze západoněmeckého nee .

 

 
V čísle 5/12/76 a KEdohahooriktůk$u=
ukázky a popis někter:

-0066 ŽO bíleu krakovského fotbalového klubu Wisla
Krakow. Dnes znovu doplňujeme naše údaje

nam o propagační razítko k filatelistické výs-
tavě uspořédané v Krakově ve dnech 9-16.

N25, 10.1966 u příležitosti 60.výročí tohoto
klubu. Justýn

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Na následujících 3 stránkách naleznete velmi zajímavé pojednání o ma-

teriálech, které v naších sbírkách a exponátech pomáhají vhodným způsobem
rozvíjet libreto a podávají důkaz o filatelistických znalostech vystavova-
tele. Srosíme opravte si v textech "firemní frankotypy“ na správné "firem-
ní otisky výplatních strojů"«

©



Firemí frankotypy ve sbírce o historii naší kopané

Obohatít sbírku o historii československé kopané můžeme ně-
kolika způsoby . Jedním je na př, použití některých firemních
frankotypů z předválečného období „ Na sklonku třicátých let to-
tiž na několika místech v republice se vrcholová kopaná poprve
ve své historii dostává i onněně do vleku silných ekonomic-
jých jedinců některých továrníků a soukromých počnikatelů «
elké soukromě firmy využívají pro svoji reklamu 1 fotbalových
eotte a tyto se stále více stávají vnitřním činitelem firmy.
historií naší kopané jsou známy případy „ kdy tyto sportovní

kluby nesly přímo názvy těchto soukromých podnikatelských kruhů,
Bylo to zvláště na Moravě , kde ve velkých průmyslových centrech
tyto tovární fotbalové kluby vzníkly a rozvíjely se. Především
ve třech městech - ve Zlíně Prost ově a Olomouci . Ale i jinde
jsou známé podobné příklady ( Natra řapajedla , XI.Skarolek v Brně).

Nejstarší z nich byl ve Zlíně. První zlínský fotbalový klub
byl založen v roce 1919 , první mezinárodní utkání se zde hrálo
v roce 1922 . Ale už v roce 1924 na valné schůzi klubu bylo 50:10
hlasům rozhodnuto o změně názvu klubu na SK Bata Zlín „ Od té do-
by známý továrník pak využíval klubu k propagaci i reklamě...

 

SK..BalaZlín.
vznikl z původní tovární XI. známého velkokapitalietického

zlínského obuvnického koncernu Bata sloučeníms místním klubem
Po vítězství v župním mistrovatví stává SK Bata Zlín díky finanční
podpoře továrny zač.tkcm třicátých let brzy nejlopším moruvským
fotbalovým klubem „ V roce 1932 vyhrává mistrovství Horavy , když
Boráží jak brnénské Žabovřesky 5:1 a 6:0 tak i Slovan loravská
strava 9:1 a 2:0 „Své prvenství na Moravě úspěšně obhajuje i v

následujícím roce vítězstvími nad Moravskou Slavií 3ila l:0i
nad SK Orlovou poměrem4:2 a 5:0 «

Po mistrovství světa 1924 a zvláště po našem úspéchu v něm
začínají i u nás vodle celostátní ligy jednotlivé divizní soutó-
že. V moravskoslezské s hned. v prvním jejím ročníku 1934/35
úspěšně bojuje i SK Bata Zlín „ A už v příčtím roce zlínětí tuto
divizi o.jeden bod před Slezskou i vyhrávají !

Ale v kvalifikačním joadí o postup do ligy ještě plné ne-
uspěli » Také dále byla Slezská Ostrava lopší a do ligy dříve po-
stoupila ona „ Teprve v sezoně 1937/1430 Bata Zlín vyhrévá znovů
- tontokrit zcela ouverénně moravskoslezskou divizi s 51 body před
Hanáckou Slovií,kt vá získola jen 36 bodů a u kw.lifikačního tur-
naje postupuje spolu o víšůzem úte: Ú divize Libní jaxo v po-
řadí v historii pítý moravský c..l. 4 enlostítní Zovbaloví

 

       



lígy + A tam si vede napoprvé moc dobře „ Zatímco nováček z Libně
je boznadějně poslední , v pohnutém ročníku 1938/1439 Bata Zlín —
je ze včech moravských celků v líze nejlepší a obsozuje skvělé pá-
tó místo „ V době t.zv. protektorátu fotbalisté Bata Žlín patří
stále mezi tu lepší polovinu českomoravcké lígy „ v letech 1942/43
a 1943/44 dokonce obsacčili třetí místo v tabulce hned za oběma le-
tenskými "S" „ A to už byl výkon nejvyššího uznání ! .

aké po osvobození se zlínští fotbalisté spolu se židenický-
mi udrželi v nové zřízené celostátní lize hned za pražskými esy
Spartou a Slavií « Pak Doo nešťastný rok 1947 a s nímcele
se odhalilý i všechny kapitalistické fo: "sportování" včetně pod-
plácení + Ťoho roku byl zlínský oslek spolu s ještě nekterými dal-
Šími z ligy vyloučen pro úplatky 3 kupování výsledků«

Ze slavných hráčů býve SK Bata Zlín je na př. třeba jmenovat
brankáře Paráka a Jordáka „ obránce Kocourka „pozdějšího hráčeSK
Slavie Praha a čs.ropresent:.nta, záložníky Stejskala, Kulicha ,
Dupola , Bartonce , dále dva olovenské hráče Čulíka a Porubakého,
dále střelce Humpála , representanta H8niga , Jiřího Sobotky a,
Michlovského «

Ji

AN

SK.AS0 Olomouc

Sportovní klub £S0 Olomouc vznikl v roce 1937 z fotbalové XI.
firmy Ander a syn (A50) sloučením s SK Olomouc který od r.1932
už novykazoval zvláštních úopěchů „ Ještě roku 1936 hraje moravsko-
slozskou čivizí SK Olomouc , ale když mu hrozí sestup, nabízí hned
tehdejší známý obchodník a továrník Ander sloučení « A tak po Ba-
tovi i SK Prostějovu ( u ktorého se však tato skutečnost neprojevi-
přímo v názvu klubu ) získává další velkopodnikatel moravskou fot-
balovou moc a slávu « Pochopitelně, že tímto činem majitel velko-
obci:odních domů ASO sledoval především své rcklamní zájmy a vlastní
prospech „ Ale pro jodno z nejhistoričtějších moravských měst mělo
toto rozhodnutí i své kladné závěry a nakonec bylo i pro samotnou
koponou v něm velmi dobré «

Olomoucké mužstvo bohatě, finančně podporované svým chlebodár-
cem se volmi brzy vyčvihlo na výslunní fotbalové slávy „ V roce
1937 figuruje ASO na ll.místě divizní tabulky ale v roce 1938 se
už dostává na třetí místo aby v příští sezoně dokonce skončilo
jen bod zpět za slavným ozleovýn SK Prostějovem, der.ucím se znovu
zpět do nejvyští fotbalové sout A Anderovo ASO chce tam jít ta-
Ké co n jrychleji za ním. .

Rok 1940 přináší "statisícovému“ Anderovu mužstvu sice zase jen
druhé místo v divizí „ ale ooučasně i triumf o kterém se.mu ani
nezdálo . Byl zuložen Český pohár , kde vedení klubu 1 mužstvo samé
vystihlo hned správně velké své možnosti „ Celý průběh prvního roč-
níku protektorátního českého poháru Měl za daných pohnutých histo-
ríckých okolností velmi pěkný průběh „ V poháru bylo něco skutečně
českého a tak fotbalisté o něj bojovali a velkou chutí, Překvapením
hned prvního ročníku byla především moravská mužstva, Slezská Ostra=
Va vy'adila pr žokou Spartu , Židenice Karlín, Prostějov Nusle „
Ave čtvrtliníle pkk S% Prostějov i Slavii „ zatím co ASO Olomouc

 

   

  

  



  

 

    
   

  

 

  

   

    

   

hiadce. porazilo i tak silného soupeše , j
va (3:0 a 2:0 To jiuié bylo pro olomouc:

zápasy. V semiiiníle jak ©
zúpasu porazil Vi

   

 

ssvo vyhrilo už v prvním zápase v Yro.ij>
vyvudovaném vlaciním níicii „ t.2v4 Aužero
jasné 3:1 „ Dosánlo tak svého prvního a ino-no
pecnu.

ok po té „ v létě lv4l konočně po primátu v
ASO Olomouc i kvalifikacní turnaj o pojsup do cer
Jako nováček se i zde udrčelo a v ročníku 1942/5

V t.zveprotektorátu Čechy a Morava nebyly pov
'otbalovó zůpasy. A tak vrcholem sezony byly vzdy

Čechy - Horava „V téch nastupovali včicimí nc/l.
“atímco r.1940 ropresentoval žioravu jen olomouctk:
A4ekvótna 1941 na Syartě v utkání Čechy=iorava b
ku z olomouckého Asa už celá záloha Hendrych
út, ci Kula,Šinek a Zoubck. Yito olomouč:
větóí zcoluhu na triumfální remíze moravské j
to tak úspéčném otartu fotbaloví iorovy pívti
rii vzájenm ch vůlesn,.ch stř tnutí a soupe

Ze slavného alc ké

  
    
  

 

    

 

+ "ok nato
tvském cel-

           

v cl“ nisio=

   i 33 natn9 ou js nztno

 

Ň ro a
© Vojt. večiě
pozde úláenicce

Zn AS0 6ložouc krůský prá.ský
fotbalista Trubač, pozduj.í h-íč Slavie.

Už v noce 1944 ASO z ligy ocotoupilo „ ale po osvotozoní hned
z první kvalifikooc se do ligy aose v roce 1440 nu judnu „ezonu
dustě vrátilo « Ale uá skut.čně naposledy „ Ústutně zou ja zi
ním AI. jc už v té době i v naší kopané vlustně odzvon no «

a
Vřetím z galerie firemních moravských fotbalov'ch klubů -

ikdyž už ne tak slavným - jchož cxistenci může sportovní (ilate-
lista vo ové sbírce o hiutorií načí kopané dokumentovat červeným
dobovým frankotyvei „ jo Sportovní klub úolný Prostějov, Byl za-
ložen r.1033 z« zam stnanců fy Rulný. V kopané docílil čady úspě-
chů „ na ps. r.1436/37 se stává mistrem HanéRoku 1937 vyhrál i
hanáský když ve finále' porazil Fatru "apajcdla4:1.V moravsko-
slezské divizí soupe il se slavnými celky jako byly Bata Zlín 'K
Prostějov, Hanácká Slevía, SK Péerov, Moravská Slavia, Horavicšrno,
SK Žabovícsky a další, údyč sc joho místní rival SK dostal do ligy
r.1940 Rolný Prostějov posílený Ant.Bradáčem v hrává divizi. ia li-

mě: Z sí. i poníze. Ale v divizi hrál dlouho č velmí
Aobře« DoáLsídů Ndzvém vlastně až do sjednocený? filoyocovy. S

. 63)

  
 

  
   
  



Politicky angažovaná

sportovní filatelie
řídí: Bohuslav Hal fř

PŘEVAHA SVĚTA SOCIALISMU
NAD KAPITALISMEM
LY OLYMPIJSKÉM SPORTU

V nejbližších dnoch oslaví všechen náš pracující lid společně 8 pro-
letáři celého světa a zojména pak 8 pracujícími Sovětského svazu šedesáté
výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Oslavíme šedesát let vítězné
cesty, kterou nastoupil sovětský lid pod moudrým vedením Komunistické
strany Sovětského svazu. Žo tc není a nikdy nebyla cesta snadná, o tom
svědčí těžké boje mladého aovštského státu 8 imperialistickými interven-
ty a jejich domácími bělogvardějskýni přisluhovači. Svědčí o tom i bo-
lestná ztráta více jak dvaco“i milísnů nenahraditelných lidských životů,
které ztratil Sovětský svaz když 80 zbraní v ruce hájil vymoženosti Říj-
na před fašistickými vetřelci ve Volké vlastenecké válce. Osvobozeneckým
tažením téměř celou Evropou a posléze rozdrconím fašistických vrahů pří-
mo v jejich doupěti - v Berlíně - Sovětský svaz čostně aplnil svoji in-
ternacionální povinnost, zbavil četné národy fašistických okupantů a tím
jim umožníl zvolit si socialistickou cestu vývoje. Uplynulých šedesát
let je však také cesta nesmírného pracovního inství prostého sovětské-
ho člověka - budovatele rozvinuté komunistické společnosti,

Je to však esítek let plánovité, systematické a cílevědoné
činnosti i v oblasti ové tělovýchovy pro zdraví všech (pyhorko
SSSR a pro sportovní úspěchy reprezentantů prvního socialistického stá-
tu světa. Soustavná péče celé sovětské společnosti pod moudrým vedením
KSSS a jejího ústředního výboru, všestranná podpora sovětských eportov-
ců, je morální kvality a vyspělost, dále i jejich vysoké mistrovství
naplňuje tak i v tělovýchově a sportu odkaz Velkého října.

Od prvních mezistátních a mezinárodních utkáních po II.světové vál-
Ce a zejména od víc jak úspěšného prvního startu na olympijských hrách
vw r. 1952 získali sovětětí sportovci obdiv celé pokrokové světové spor-
tovní veřejnosti. Dnes představuje Svaz sovětských socialistických re-
publik v masovosti a v mnoha sportovních odvětvích i ve vrcholových vý-
konech tu nějvyšší kvalitu světového sportu, Účast sovětských sportovců
je vždy oddobou každého mezinárodního sportovního mítinku. Je však pro
všechny přední sovětské sportovce, trenéry a sportovní teoretiky pří-
značné, že si nenechávají získané vědomosti pouze pro sebe, ale že
nezištně předávají jako trenéři nejen v evropských socialistických
tech, ale že působí i v socialistické Kubě, v africké Angole, v Indii,
Alžíru, Iráku, ale i ve Finsku, Rakousku a v dalších státech, Sovětští

sportovci tak naplňují olympijskou myšlenku vzájemného porozumění a vzá-

jemné spolupráce mezi národy.
Zásluhou signálu, daného,dnes již legendární Aurorou můžeme v dneš-

ním novodobém světě hovořit o světě socialismu a světě kapitalismu. Za
uplynulých šedesát let se jasně projevila převaha světa socialismu nad

  

 

 

  



nad přežívajícím světem kapitalismu v mnoha úsecích lidské činnosti,
v průmyslu, ve vědecké činnosti či v kultůře. Výjimkou není aní tělo-
výchova a sport. Důkazů najdeme bezpočet na různých mistrovstvích svě-
ta nebo Evropy, nebo při mezistátních utkáních v mnoha druzích sportu.

Pro porovnání úspěchů socialistických sportovců s výkony sportovců
z kapitalistických zemí nám nejlépe poslouží srovnání sportovních výs-
ledků dosažených na olympijských hrách. Toto je zatím nejobjektivnější
možnost srovnání dosažené úrovně v celé oblasti sportů a jednotlivých
zemích jak se socialistickým státním zřízením, tak se státním zřízením
kapitalistickým, Všechny státy totiž znají podmínky olympijských sou-
těží, mohou na ně své reprezentanty dlouhodobě a cílevědomně připravo-
vat a tak si zajistit úspěšné výsledky v neoficiábním olympijském hod-
nocení národů, zajistit si čestné umístění mezi prvními.

Rozborem dosažených sportovních výsledků sportovců zemí, které se
v olympijském bodování umístily v první dvacítce zcela jasně vidíme,
Jak postupně získávali sportovci ze socialistických z převee nad
sportovci kapitabistických států, jak vzrůstal počet medailí vybojova-
ný sportovci světa socialismu, až konečně došlo k zásadnímu zvratu.
Stalo se tak na xx. olympijských hrách v roce 1972 v Mnichově. Zde to-
tiž pouze 11 zúčastněných socialistických států získalo 514 všech
olympijských medailí, Na XXI, LOH v Montrealu v r. 1976 bylo toto ví-
tězství sportovců socialistických zemí ještě výraznější.
Podívejme se ale jek se situace vyvíjela ve prompěch socialistických
sportovců postupně od prvních poválečných olympijských her v Londýně
v r. 1948 až po ony vítězné Hry XXI. olympiády v Montrealu v r. 1976:

 

   

V roce 1948 se XIV. letních olympijských her v Londýně zúčastnilo
celkem 59 zemí, z nichž mezi prvními dvaceti se umístily pouze dvě ze-
mě socialistického tábora. Madarští sportovci byli v celkovém hodnoce-
ní se 181,5 bodu čtvrtí a Československo obsadilo 13 místo 8 84 body.
Sovětský svaz se těchto Her ještě nezúčastnil.

Her XV. olympiády v Helsinkách v roce 1952 se již,zúčastnili spor-
tovcí 69 zemí a mezi první dvacítkou byly už tři socialistické státy.
Měl zde svoji olympijskou poválečnou premiéru - a velice úspěšnou -
Sovětský svaz, který se se 477 body umístil hned napoprve na druhém
místě, Maďarsko se 442 body bylo na 3. místě a Československo 8 93 bo-
dy se umístilo na pěkném 10. místě, Na těchto olympijských hrách star-
tovalo za oba německé státy jedno společné sportovní olympijské druž=
stvo, které skončilo se 153 body na 5. místě,

XVI. LOH se konaly v roce 1956 v australském městě Melbourne a zú-
častnilo se jich 67 sportovních delegací. Mezi první dvacítkou zde již
bylo šest aocíalistických státi, které získaly celkem 1075,5 bodu
oproti 1714 ostatního celého kapitalistického světa dohromady, I na
těchto LOH vystupovali sportovci obou německých států ve společném
družstvu a získali 206,5 bodu,

Na Hrách XVII. olympiády v r. 1960 v hlavním městě Itálie - Římě -
bojovali o olympijské medaile sportovci již z 84 zemí avěta. Ya nich
se opět zvýšil podíl při rozdělování olympijských medailí ve prospěch
sportovců socialistického tábora, Šest socialistických zemí opět sní-
žilo bodový rozdíl mezi sportovci světa socialismu a kapitalismu na
necelých 520 bodů.

K dalšímu výraznému snížení počtu dosažených bodů došlo na XVII.
olympijských hrách v japonském Tokiu. Zde stejný počet socialistic-
kých států / SSSR, Madarsko, Polsko, Rumunsko, ČSR,Rulharsko/ opět
snížil rozdíl dosažených bodů na 470. Socialistické státy dosáhly

v neoficielním bodování 1196 bodů oproti 1666,5 bodu států kapita-

listických ©



Letní olympiáda v Mexiku v r. 1968 přivítala sportovce již ze
115 států. Bylo mezí nimi poprve i samostatné olympijeké sportovní
družstvo Německé demokratické republiky, jehož vstup na olympijskou
arénu byl impozantní, V celkovém hodnocení národů skončilo se 238 body
na výborném třetím místě, zatímco olympijské družstvo Německé spolkové
republiky skončilo na šestém místě se 184,5 bodu, Mezi prvními dvaceti
státy bylo na těchto Hrách již osm zemí socialistického společenství.
ys..tyvyd o pouhých 381 bodů méně než zbývajích 12 kapitalis-

ských států.
Na jubilejních Hrách XX. $renlády v západoněmeckém Mnichově v r.

1912 se poprve v historií poválečných olympijských her převážíl bod
sísk na stranu sportovců se socialistických zemí. Mezi prvními dvacet:
státy v neoficielním bodování národů bylo již devět států socialistic-
kých oprotí 11 zemím z kapitalistického světa. Socialističtí sportovci
zde získali 1945,5 bodu oproti l883 bodů zí. h sportovcí zbývají-
eíeh 11 kapitalistických zemí, Na těchto Letních olympijských hrách
se plně prokázalo, že dřívější politika imperialistických států - ne-
uznávat svět socialismu, anebo zlehčovat jeho výsledky,třeba i ve spor-
tu - skončila naprostým fiaskem, Vž ze 122 zemí, které se XXILOH
v Mnichově zúčastnily, získaly aoci tické státy plných 51% všech
olympijských medailí. Od těchto jubilejních olympijských her svět so-
eialiemu představuje již jejich lepší a kvalitnější polovinu, Po š-
chu socialístických sportovců na XX.LOH byl naprosto reálný předpoklad
k tomu, že se na příštích olympijských hrách v Montrealu rozdíl mezí
sportovními úspěchy světa socialismu před světem kapitalismu ještě svý-
razní. Úspěšný vývoj tělesné výchovy a sportu v socialistické části
světa je velice pozoruhodný a dokumentuje zcela jednoznačně ve které
společnosti má tělovýchova a sport zajištěny lepší podmínky ke zdárné-
mu rozvoji. Vždyť i jediný socialistický stát na západní polokouli
melá socialistická Kuba, vybojovala na Frách XX. olympiády 8 medailí
a tím 52 bodů což je vícnylatinskoamerické státy
fiehromady a to včetně takových velikánů, jako je Brazílie nebo Argen-
tína. Socialistická Kuba se dostala do první dvacítky národů a 8 již
uvedenými 52 body se umístila na čestném 18. místě.

Na XXI. olympijských hrách v r. 1976 v Montrealu si své první mís-
to bezpečně uhájil Sovětský svaz, jehož reprezentanti sice získali
o 3 slaté medaile méně než na LOH v Mnichově v r. 1972, ale na druhé
straně vybojovali o 29 stříbrných a bronzových medailí víc a tím síska-
lí o 122,5 bodu víse jak v Mnichově. Největší pokrok však udělali
sportovci Německé demokratické republiky, kteří si z Mnichova odváželi
20 zlatých medailí, zatím co z Montrealu o čtyři roky později si od-
váželi již 40 zlatých medailí, Jasný vzestup prokázaly i další soci-
alistické státy. Zde je třeba opět vyzvednout olympijské úspěchy spor-
tovců socialistické Kuby, í vybojováním 6 zlatých, 4 stříbrných
a ž bronzových medailí s 86 umístili již na čestném 13 místě.
Ještě nikdy v minulosti se jrickým sportovcům nestalo, aby na 0H
Wkončili na třetím místě. V Montrealu kylí totiž oředstižení nejen
sportovcí Sověts| svazu, ale poprve také reprezentanty Německé de-
mokratické republiky. Na těchto LOH slavil socialistický sport své
tri . Výrazných úspěchů zde dosáhli sportovci i ostatních socialie-
tických zemí, např. Bulharska, Polska, Rumunska, Madarska a jo
HB všech vybojovaných olympijských medailí již putovalo to socialie-
tického tábora, což svědčí o naprosté převaze socialistického olympijské-
ho sportu nad sportem kapitalistickým,

Neustále stoupá jak výkonnost sportovců socialistických států

v čele se eportovcí Svazu sovětských socialistických republik, tak
i autorita a mesinárodní prestiž socialistického sportu v mezinárodním
olympijském hnutí. Socialistický sport byl také vysoko oceněn na ne-

. í inárodního 0! ijského výboru v Praže a to
En1Znalkčhop (stavitele socialistického vlátu do Mezinárodního

  

  

  

  

   

   

 

  



olymoijského výboru, soudruha Šangavara /apvana z Mongolské lidové
republiky,

V roce 1980 budou poprve v hlavním městé socialistického státu -
- Moskvě - uspořádány XXII. letní olympijské hry. I toto je vysoké
mezinárodní ocenění autority socialistického sportu, zvláště pak me-
zinárodní ocenění autority Sovětského svazu ve světovém sportovním
životě. Sovětský lid připraví sportovcům celého světa ty nejlepší pod-
mínky k bojům o olympijské zlato, stříhro a bronz, Sovětský lid se plně
vynasnaží, aby sportovci celého světa poznali sovětskou socialistickou
současnost, aby zde navázali nová přátelství a aby znásobili svou sí-
Iu k boji za trvalý mír. K tomu též přisnějí ze všech svých sil i asx
sovětští sportovci, neb i tím naplňují a uvádí ve skutek odkaz Velké
říjnové socialistické revoluce, š

slavíme
SOVĚTSKÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
L ZM
SE SPORTOVNÍ TÉMATIKOU. 60SPORTOVNÍ 200: „ Vyroci

V roce 1978 oslaví sovětští filate- 3
listé 55 let od vydání první poštovní
známky Svazu sovětských socialistických
republik /19.8.1923 vyšla první série SSSR -

příležitostné poštovní známky k Hospodářské výstavě v Moskvě/. Za tuto
dlouhou řadu let byly v Sovětském svazu vydány stovky milionů známek,
mezi nimi zaujímají jedno z předních míst poštovní známky se sportovní-
mi náměty nebo motivy. První série známek s tímto přitažlivým námětem
byla v SSSR vydána již v dubnu 1935. Od té doby sovětské známky tohoto
druhu dokumentují jednak stále vzrůstající oblibu sportu v nejširších
masách sovětského lidu A jeho podporu nejvyššími stranickými a státní-
mi orgány a jednak úspěchy kterých dosáhli sovětští sportovci na různých
nezipěrváních soutěžích, mistrovství světa a Evropy a na Olymoijských
rách.

Sovětští sportovci byli a jsou v různých sportovních soutěžích nej-
lepší na světě, jejich velkolepé sportovní jspěchy imponovaly publiku na
stadionech a sportovištích téměř celého světa. Jména předních sovětských
sportovců si získala nejširší popularitu, Jen z posledních let jmenujme
na příklad Vladimíra Borzova - olympijského vítěze, gymnastku Olgu Kor-
butovovou - držitelku 3 zlatých olympijských medailí, Vasilije Alexan-
drova - nejsilnějšího muže na světě, Lva Jašina - fotbalového brankáře
světového jména. Anebo kdo by neznal jména sovětských hokejistů Anato-
lije Firsova, Alexandra Ragulina, Kuzkina, Charlamova, Staršinova, bran-
káře Tretjaka a celou řadu dalších.Sovětští krasobruslaři patří po celou
řadu let k nejlepším na světě. Po Olegu Protoponovi a Ludmile Bělousovo-
vé přišla Irina Rodinovová a Alexandr Zajcev, Ludmila Smirnovová a Ale-
xej Ulanov, jmenujme i úspěšné reprezentanty SSSR Ludmilu Pachomovovou
a Alexandra Gorškova. Štafetu po starších sportovcích přebírají mladí
neméně úspěšní jako odcházející generace. Není proto divu, že i popula-
rita sovětských poštovních známek se sportovní tématikou je značná po

celém světě.

První série sovětských poštovních známek se sportovní tématikou -

= jak jsem již uvedl - byla vydána v dubnu 1935 a hned upoutala pozor-

nost sběratelů svojí originalitou i kvalitou zpracování. A jako každá

novinka, stala se i tato série po více jak čtyřiceti letech nedostat-

kovým zbožím vysoké hodnoty. Delší série, sestávající z 8 poštovních

známek na téma Sport v SSSR, vyšla v prosinci 1938, po ní následuje

v r. 1940 další série. Na jedné ze známek této série je odznak "Hotov

k prácí a obraně“, další byly věnovány různým druhům sportů zařazených

do soutěže o tento odznak /GT0/.

Velká vlastenecká válka a po ní nezměrné úsilí sovětského lidu

© obnovu válkou zničené země přerušila vydávání známek se sportovními

náměty. První poválečná série byla vydána sovětským ministerstvem spo-

jů až v roce 1948. V témže roce Světová šachová fečerace organizoval

  



turnaj o mistra světa. Zúčastnilo se ho tehdy 5 velmistrů světových jmen:
Michail Botvinik, Vasilij Smyslov a Paul Yeres za SSSR, za USA Samuil Re-
ševskij a za Mizozemsko Max Euve, tento šachový turnaj skončil úspěchem
sovětského velmistra Botvinika. Ministerstvo spojů SSSR věnovalo této ce-
losvětové události sérií poštovních známek,

Y roce 1949 byly vydány série známek vénovaných lehké atletice, fot-
balu, Rymnnetice, těžké atletice, plavání atd., snortovní letectví se ob-
jevuje na známkách r. 1951. Po další sérii z roku 1954 je ve vydávání
dvouletá přestávka. V létě v roce 1956 bylo v Moskvě finále soutěží Spar-
takiády národů SSSR. v srpnu téhož roku byl v Moskvě otevřen Ústřední sta-
dion V.I.Lenina, právo na jeho otevření dostali právě nejlepší sportovcí
země - účastnící finále Spartakiády národů. Tomuto velkolepému sportovní-
mu podniku byla též věnována série poštovních známek, na jedné z nich je
zobrazen Ústřední stadion V.I.Lenina, na další je znak Spartakiády.

V roce 1956 již byl Sovětský svaz úspěšným účastníkem olympijských
her. První série známek SSSR k OH vyšla v r. 1957 a oslovovala vítězství
sovětských aportovců na XVI. LOH v australském Melbourne, v sérii bylo
oslaveno vítězství běžce Vladimíra Kuce, jeho získání zlatých medailí
v běhu na 5.000 a 10.000 m. Značnou popularitu až do současné doby mají
sovětské známky s hokejovou tématikou. Po různých významných událostech
ve sportovním dění, oslavených sportovními známkami v letěch 1957, 1958
A 1959 vychází noňtovní známika se zajímavou historií. Na mistrovství
Světa v vošíkové v Čile v r. 1959 bylo nesporné vítězství sovětských ko-
šíkář), porazili tehdy všechny své soupeře, ale odmítli nastoupit proti
družstvu Tajvanu, "ak se stala mistrem světa Brazílie nehledě k tomu, že
sovětští sportovci Nrazílii v průběhu soutěže 2x porazili. Správa spojů
SSSR vyonta ne počest úspéšných bojů sovětských košíkářů známku z r.1954
s přetiskem.

Další olympijský rok přinesl do alb filatelistů dvě série k OH čtver-
cového formátu, další známky pak vyšly v r. 1961 a 1962. V soutěži o ti-
tul mistra světa v šachu, konané v r. 1963 loakvě, se ve finálovém boji
utkal Tigran petrosjan s Michailem Botvinikem, tomuto zápasu byla věnová-
na série "šachových" známek.Zisk sedmi zlatých medailí z možných deseti
na Yistrovství Svropy v boxu je taktéž oslaven vydáním série známek,
Ve filatelistických sbírkách a exponátech zaujímají sovětské olympijské
poštovní známky přední místo..Na IX. 20H v Innsbrucku vybojovali sovětští
olympionici 11 zlatých, 8 stříbrných a 6 bronzových medailí a tím se v
neoficiální klasifikaci národů umístili na prvním místě. Tomuto vítězství
byla věnována série s ořetisky, doplnéná o dvě původní známky. K XVIII.
LOH v r. 1964 vychází zoubkovaná a "stříhaná“ série se dvéma aršíky,
z nichž číslovaný aršík v zelené barvě byl vydán nákladem nouhých 35.000
kusů a velice brzy se stal vyhledávanou raritou.

V roce 1965 je poštovními známkami oslavováno vítézství sovětského
váru Rélousovové a Protopovova na Mistrovství Evrony v Moskvě, dále pak
vítězství sovětských hokejistů na světovém šamoionátě v Tampere. Hodnot=
rá i no stránce filatelistické je série z r, 1965 k tradičnímu souboji
Tenrontletických pigantů - SSSR a USA, konaném tehdy v Kijevě, I další
roky nšinesly pestrou směs poštovních známek na oslavu sportovních úspě-
chÝ a ro radost filatelistů. Není význačnější sportovní události jak v
339R, tnk ve svtovém měřítku, ke které by sovětská poštovní správa nevy-
dela poštovní známky. Vychází k mistrovství světa a Evropy v hokeji,
k MS v kopané, k *S v šermu, jsou opét oslavovány šachové šampionáty,
vychází známky k II. zimní spartakiádě národů SSSR, k X.Všesvazové spar-
takiádě školní mládeže, k MS v házené, ke XX« Baltlcké regatě, k 70.vý-
ročí sovětského fotbalu atd., atd. Z emisní činnosti z roku 1969 je ve-
lice zajímavá známka, která vychází s již druhým přetiskem.“Stokholm 1969“

Tato známka, vénovaná hokeji, byla původně vydána v roce 1962 A v roce

196) byla opatřena prvním přetiskem na počest vítězství sovétských hoke-

jisti na Mistrovství světa. / roce 1969 byla tato přetištěná známka
opatňena druhým přetiskem k MS z téhož roku, což je ve světové filatelis-

tické tvorbě čin ojedinělý. 6

   



Dalším význačným sportovním událostem jsou vénovái
mek i v r. 1970, z tohoto roku zauj E
jisté - desetinásobní mistři avěta“, o rok později je na zr"
lukostřelba, jezdectví, košíková, závěrem roku pak vychází zr.
vující 25. let sovětského hokeje. V olympijském roce 1972 opět vyc
série k LOH a ZOH, v listopadu téhož roku pak vychází dvě známky a ar-
šík na vočest vítězství sovětských sportovců na mnichovské olympiáde.
z Ze známkové tvorby roku 1973 si povšimneme známky k 5o.výročí vo-
jenského /armádního/ sportovního klubu CSKA /Centralnyj snortivnyj klub
armii/, jednoho z nejstarších a také nejúsnéšnéjších klubů v SSSR. Za
padesát let trvání dal sportovní kolektiv CSKA sovětskému sportu celou
řadu výkonhých a úspéšných sportovců. Namátkou jmenujme např. jen z pos-
ledních let Vajevoloda Bobrova, Grigorije Fedotova, Vladimíra Kuce, Iri-
nu Rodinovovou, úspěšné a známé je hokejové mužstvo CSKA. "e výčtu sovět-
ských poštovních známek se sportovními náměty bychom mohli pokračovat
dál, každým rokem až do současnosti vychází tyto přitažlivé ztinky k rz-
ným mistrovstvím světa a Evropy, ke Spartakiádám národů ke Školní
spartakiádě a zejména nak již tradičně kvalitní série k olwmnijským let-
ním i zimním hrám. Koncem roku 1974 byl vydán namétní aršík se čtyřmi
známkami po 10 kopějkách připomínající, že v roce 1980 budou Letní olym-
pijské hry poprve v socialistickém státě, v hlavním městé SSSR, v Moskvě.
Na známkách v aršíku je zobrazen Ústřední dům sovětské armády, sportoviš-
tě bratří Znamenských v Sokolnikách, Leninův ústřední stadion v Lužnikách
a moskevský kanál, všechno místa děje přístí olymviády míru a přátelství
mezi všemi sportovci světa „ V roce 1976 a i v letošním roce již vyšly
Předolympijské známky se známým emblémem olymoijské Hoskvy.

Píšeme-li o sovětské filatelii, musíme se alesnoň v krátkosti zní-
nit o krásných, nápaditých, ale zejména netradičních sovětských ručních
příležitostných razítkách ke sportovním událostem všeho druhu. T tato
Oblast filatelie bude mít v roce 1978 svoje "kulaté" jubileum, protože
první ruční příležitostné řazítko, vénované sportu, bylo používáno již
v roce 1928, tedy nřéd padesáti léty.

Zmíním se pouze o třech prvních příležitostných razítkách, jak je
uvádí sovětský katalog razítek /Specialnyje nočtovyje štempela SSSR
1922-1972, vydání 2 r. 1975/:

« Jako první ruční razítko ke sportovní události je v katalogu uvedeno
razítko: 11.-24.8.1928 - Všesvazová spartakiáča v Moskvě. Pazítko bylo
jednoduché, kruhové, v horní části mezikruží nánis Xoskva, v dolní nar-
takiáda,. Obě slova sjou oddělena hvézdičkani. V ohraničeném datumovém
můstku je uveden den, mésíc e zkráceně rok noužití. Že se jedrá n vzác-
né razítko je vidět i z toho, že jsou známy i jeho padělky, jak je uvede-
no v katalogu.
+ Další razítko, zaměřené ke sportovní události bylo v SSSR Až v roce
1933: 6.7«-20.6.1933 - Automobilový závod na trati Moskva-Karakum-Hoskva,
Ruský text v azbuce, turkmenský v latince. ?yla jím orážena koresponden-
ce podaná u poštovních úřadů po trase závodu. T když toto je uvedeno ja-
ko ruční poštovní razítko mám dojem, že víc má charakter kašetu, protože
poštovní známky na korespondenci byly na poštách po trase oráženy běž-
ným denním razítkem. “ ručním razítku k závodu ani není uvedeno nřesné
datum noužití, pouze rok 193? /strana :7 katalopu/.
= W pořadí třetí sovětské ruční oříležitostr. razítko se sportovní téna-
tíkou bylo: 14.4.-8.6.1926 - TIT. "ezinárodní šachový turnaj v Yoskvé,

Zajímavě je zde vyřešen noměrne dlouhý text, který by se v nezkrácené
vodobě do razítka kruhového tvaru nevešel. * razítku je text zkrácen:
Mežd. šnchmat. turn. 3. Fosk. 7 datumovém nistku je den, mesíc a zkrá-

ceně rok, nad můstkem v vúseči nápis "7 :7"A, v dolní úseči nod datumo-

vým můstkem je nánia 295%. "ext i nápisy v nzhuce,

Celkem je v citovaném katalogu reristrováno s vyobrazeno přes 180

"sportovních“ ručních oříležitostných rozítek. První místo s počtem 26

ovních zná-
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razítek zaujímají šachy, což svědčí o značné oblíbenosti a popularitě
tohoto sportovního ódvětví v SSSR, teprve na druhém místě jsou olympijské
letní a zimní hry k nimž je katalogizováno 22 ručních razítek. Sovětským
přátelům-filatelistům můžeme tato razítka se sportovní tématikou jen zá-
vidět, protože - zejména od začátku padesátých let - hýří nápady, ne-
všedními a neotřelými tvary a vyobrazeními různých sportovních disciplín,
a co je důležité - jsou dobře čitelná i když je na nich delší text.
V sovétské razítkové tvorbě se donosud nestalo, aby k jedné pravidelně
se opakující snortovní události bylo vydáváno stále stejné ruční razítko
Douze s obmněnou data ooužití, jak je to známé u nás např. u razítek
"neh k srdeu SNP“, "Košický maraton míru“, v minulostí Závod míru atd.

Za zpracování zvláštní kapitoly v OLYMP-SPORTU by si zasluhovaly 80-
větské oříležitostné obálky s natištěnou známkou, věnované sportovní té-
matice. 393R jich vydal do současné doby několik set a není vochyby, že
první emise jsou nejvzácnější a i v Sovětském svazu dnes již téžko do-
stupné,

V Sovětském svazu je běžné vydávání barevných pohlednic s natiště-
nou Sosakou na rubové-adresní straně. I tyto byly věnovány sportovní pro-
blematice.
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(0) : : Bohuslav Halíř



 

KOŠ ÍKOVÁ řídí: Ing.JarePetrásek
©0000000000009000000000 ©000000000000000000000

Není tomu tak dávno, co se Vám dostal do rukou lose*it knihovníčky
Olympsportu s tematickým zaměřením ke košíkové, který obsahoval posled-
ní a nejnovější údaje o tomto sportu ve vztahu £ filatelii. Za několik
týdnů poté máte možnost se tento sborník doplnit o následující údaje:

1. Seznamcelín a FDCdoplňte:
56. 610.61 James A.Naismith=One hurdertk Birthday Anniversary

F- WA 1861-1061 and Seventiet: Anniversary of Basketball
1891-1961 - First day cover“. - portret J.Naismithe 8
míčem v ruce, malý koš se dvěma hráči.

57 76 "Canada Olympics 1976, iontreal, tbis souvenír sheet
C- GBR has postal validity“ - oficielní celina Anglie se 7 P

znémkou královny Al%běty ve tvaru šestíuhelríka ve
fialové barvě, opatřena soukrorým přítískem v červeno-
černé barvě, Sobrazející tři hráče pod kořem a styli-
zovaný javorový list. Číslováno!
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58. 2Be72

|

la.světový kongres v Sydny od 26.8.-1.9.1972 o renabi-

F- AUS litaci tělesně postižených = na « chlapec v rehabi-

lítacním přístroji při driblíngu s míčer,známca 1Vs468
59. 72

|

FLC vydaná v VSR k OE v unichově. V obrazové čésti
olymp.kruhy a siluety různých sportů, mezí niul i ko-
šfková, text zelený o vyobrazení zarifnové
dtto jako 6.59, ale nápis iinrmfnový a vyobr. zelená

 

dtto jako č.59, ale nápis varmfnový u vyobr.sv.nodrá

dtto jako 6.59, ale nápis karmínový a vyobr.tr.rodrá

 

"Camsionatul european feminin baschet
SIBIU, 1.10.1966" - ilustrovaná obá:
bani, státní znak, v barvě fialové,
části obálzy tří stylizované kože, ní

54. 1968 "Jocul de baschet dezvoliů preciz
0 - Rom opět znéz«1 se stétní inotč 55 daní, na

obrázku siluety třť hráč“ v dojí pod košem, népis je
vlevo svisle zdola nahoru

65. 19.8.72 "A X=a ečitie a Jocurilor šjalcanice de žascket juniori
Albania=Bulgaria-Plotesti, 19.-27.6.1972, Rorania“

Rorania, CLUj=
Se známkou 55
obrázku v levé

„ znak a text
1a sí inderinarea“

 

   

 

        



ího po*tovního nateriélu dorlňte:
"Zuropejská -wystawy znaczków sportowych Wroclaw 1957
= tiskový list 9 ks nálepek = vinět= v barvách hnědé
a olivové, z nicř. jedna se symbolem «E v košfkové.lis
je zoubkovaný a čfslovaný

42. 196% dtto jako č.41, ale stříhané

  

V- POL
43. 196% dtto jako če4l, ale v barvě zelené a olivové, zoubkov

V- POL
44 1963 dtto jako 6.45, ale stříhané

    w
m

J 97 1.1077 end. National Athletic ueeting
Aomori horoishi

J 58 110.77 dtto
Hachínoe

J 59 1.10.77 dtto
kisawa

 

Seznam ostatních příležitestnýcirazítekdoplňt

H 58 6.=745.7% Juropean Chaxpionships of the group B - liistrovste
Evropy skupiny B

“ 79 í International Uníversian Basketball Cup-
UXGei.isxolo nezinárodní. universitní basketbalový pohér

K 80 20.8.65 Universiade Games in Budapsst=
UnG-Budapest Universiúda v Budapešti

-X0ZKXOX-

   

Trochu z historie:
000000000000000000

V r.1979 oslaví úeskoslovonský busketbal 60 let od svého oficiel
ho vzníku« málokdo však ví, že první ukázka bassetbalu v čessých z
se uskutecnila ji“ v r.1807m tedy pouhých čest let po vzniku této i.
zásluhou prof.Jeaismítke Springfieldu v BA,
kem lasketbalu u nás vyl ucitel J..arések, z j
ukázra kožíkové uszutecnila ve Vysokém ýtě.

"úestliř Vysoké nojto na“ím prvním městen, <toré patřilona čackou
Ostrovtípnou hončnou semo=taní rniště zvíc“ je asi dvou arň, zbav?no
jsouce kopoorv, domovin zúčzodných a několi.rít přejeté válcem, pérer
vcl* taženýc.. Velký důlešitosti toto vře jeut, stran jeho pak op0.
ořihoditi se míže plne nodobrých zalér)v na nonáčh posuazujťeťeh Ler
kýve Lisatel sém by. svěda xdy jeden z trenýrkářiv, bolestně zaú;jčv,
klesl k zsui, drše ví kotníku svého. Zakoplt on v cvalu plném 0 zrtin:
Jakous, zatímco s olevnýci dále kvaup:li s mčekuřinou

le pověděti jer mimochodem ©nce:v, *e hra tato 2% z Aneriry pí
A wibo li, možno hončnou mfčezx hráti o rázem poctu

tré spodkové jsouce, ternýry zvané, a v křil:lo;
I mužstev dvé«
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úřejič prvním prákopr“-
%ož iniciativy se vrvní
viny tehdy napszly:
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Za úkol £ oní chytiti míč a přiměřeným běháním, proklouzáváním
a házením něci ny od herníku k herníku, děláním klíček tak dlouho po

ajíců to 1 oné činiti, až se té čí oné Bek podaří do určené-
a fč vsaditi. A zde leží rostomilostoné hříčky této, Není mís-

to ono ani na zemi, ani ve vzduchu, nemá aní podoby dřevěn: vrat jak
při čuté uvyklí jsme vídatí, ale na jakázsí stožáru, okrot , mož-
ná devět stop vysokém, = jest košík z vrbového proutí, Sem herníci
míč vhazují a lidstvo hurá volá, když míč zase ven vypadne, anžšto ko-
Řík bez dna jest. Aspoň žebříku není třeba, kdyby ono bylo a míč uvnitř
Vězeti zůstal 6+«

Takový jestiž zápas u nás ve Vysokém Mejtě roku 1897 na škole tam..“

-=x0OXNXZXMOx-

Potěšílo nás:
©000000000000000000000000

Vážený soudruhu inženýre,
do rodiny basketbalistů nepatří jenom hráči, trenéři, funkoonáři,

rozhodčí - patří do ní vříchní, kteří se zajímají o tento krásný sport.
Basketbalová filatelie je jedním z okruhů, který popularizuje tuto spor-
tovní činnost. My praoomtal basketbalového svazu jsme“uvftali, že jste
sám s al, kontakt a jsme hrdí na to, že patříte k mezinárodně
uznávaným odborníxům na tomto poli.

Ve svém dopise nám nabízíte spoluprácí. Ujišťujeme Vás, že si Vaší
nabídky velice ceníme přijímáme 31. Dovolte, abychom Vás informovali o
tom, že v r+1979 bude it náš čsobasketbal 60 let od svého založení,
že k tomuto výročí „Břípravujené důstojné oslavy. V r.1981 budeme pořada-
teli ME mužů, pořádáme celou řadu významných 1 méně významných akcí,kte-
ré by se dal: možné vyušít 1 na póli basketbalové filatelie.

Velice bychom nvítali, kdyby Jste 8e s námi osobně zkontaktoval,
abychom pobií pohovořit o možné spolupráci /volím tuto formulací úmysl-
ně, nebot se neznáme osobně/«

Těžíne se na Va*f odpověď a jsme se sportovním pozdravem za:

Basketbalový svaz ČSTV Karel Herinx, sekretář VBS ÚV ČSTV

 

  

    

Renf snad třeba vfce slov k tomuto milému dopisu, který potěříl ne-
jen Ing.Fetráska, kterému byl adresován, ale 1 celou naší sekcí. Je to
Bopzvé, kdy se taxového přístupu a odpovědí dostalo některému členu ve-
lení naší sekce od některého z představitelů naší tělovýchovy. Jde oprav-
du o velice lidský přístup pracvníků tohoto Svazu k nám a věříme, že 1
další spolupráce s níní přinese obapolně mnoho uřítku. Filatelie přece
skýtá mnoho možností k propagací a pochopení na vřech úsecích lidské
činnosti. Věříme, že basketbalový svaz nebude posledním svazem v ČSTV,se
kterým se nám podaří navázat podobná spolupráce = bude však prvými

000000000000000000000000000000000000000000000000000"9den( Sei99900000
KOUPĚ-PRODEJ=NABĚÍDKA-VÍMĚNA-KOUPĚ-PRO
0000010000000000009900000000000000000000000000000000000000000000000000000
Člen 6.141 - kir.Ličnan, Husova 809, $51 01 Jaroměř III koupí:

čísté známky Řecko k I+0f 1896 dle kat.Zumsteín če76, 77,
79 a 80. Dále pak razftka, FDCa celiny s námětem OH

člen č.133 - Frantu Prokeš, Fráni Šrámka 19, 150 00 Praha 5 nabízí:
Evropszá sportovní mistrovství, esperanto, lodní pošty,
skauty, čachy, celistvosti a FDC Skandinávie dám výměnou
za čs.doz:ady Závodu míru F3Y a za svěží Skandinávii

člen č.33 = Ivo Horníček, stav sociální péče, 683 02 Hatrovany hledá:
veškeré filntelistické materiály k ZOH a OH 1960. a 1964,
převážně jen rnz(tka, celiny a Celistvosti, známky jen ra=
zftkované. Dále vře se vztahem % Pirre de Coubertinoví.

Napsla nám L.Ondráóková, že né vět*ť množství adres filatelistů-námětářů
2 SSSR, které poskytne zájencým o výměnu - známka na odpověď, adresa:
L ková £ pře 9

 

           

 



HISTORIE KOŠICKÉHO WARATONU - MMM
©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Paříž láká své návštěvníky kulturněshistorickými památkami. V létě
1024 se k tomu ještě připojily VIII.OH, které s velikým zájmem sledovali
1tř Vvýchodoslovenští sportovní funkcionáři. Zaujalo je hlavně vyvrcho-
lenflehkoatletických disciplín =- naratonský běh. To byl první impuls pro
oživení sportovní činnosti na vých.Slovensku. Sportovní klub KAC Košice
uspořádal 31.srpna 1924 pokusný běh na 30 km, kterého se zúčastnilo 9
sportovců. Zvítězil Halla /KAC/. Po tomto úspěchu bylo stanoveno datum
l.kožíckého maratonu na 28.10.1924 na sportovním hřiřtí v Kořických kú-
peloch, kde měl být cíl. Tento běh měl být jednosměrný. Byla vybrána tra-
8a:Turňa n/Bodvou=Dríenovec=oldava-Čečejovce-Kořice kúpele. 'chleně
byly vydány propozice. Startovat mohli: 1/ atleti slov.okrsku ČSAAU, 2/
vojáci kteréhokoliv útvaru na Slovensku. Přihlásílo se 17 atletů«

I.košický maraton byl uspořádán 28.10.1924. Zúčastnílo se ho 8 závo-
dnfků a mnoho diváků v ulicích města. Poněvadž to bylo v den národního
svátku a na hřišti byla vojenská oslava, na počest vítěze zahrála voje
hudba a zazněla čestná salva. Na slavnostní večeří účastníků bylo ozná-
meno, že kožícký maraton bude svíteně pořádán každý rok, podle mož-
ností s nezinár.učastí. Jeho cílem je zblišování příslučníků různých ná-
rodů ve znamení přátelství a míru. Již 2.roče měl mezinárodní účast. 28-
tím přišli jen kaďaří, ostatní museli býtpro finanční těžkostí odřeknu-
ti. Byla však změněna trat: Kož.kúpele-Čaňa=Haniska-Koš.kúpele, Zvítězil
Király /kad/ v čase o 8 min lepším nežli mačarský rekord. láš 1 zahranič-
ní tísk oceníl výkony běžot, OzEin.Sohopiosti pořadatelů 1 srdečnost dí-
váků. Ve 3.roč. byla opět změněna trat s obrátkou v Sení. 4.roč. měl vel-
ký ohlas v tisku u nás i v Německu, Rakousku, Jugoslávií a Maďarsku. V 5.
roč. bylo poprve obecenstvo informováno o situací na trati po voj.tele-
fonu. V 7.ro8. ložlo ke třem změnám: společný start zahranič. a domácích
závodníků,oeat KAC a proto start i cíl na jeho hříští a byl
zrušen doprovod každého zévodníka cykiist. čí motooykl.,kteří nyní asis-
tovalí u občerstvovacích stanic čí kontrolách.

Ve sportovní Evropě tal KM známým, al.
r.1031 Argentinec Juan k: jeho tratový rekord
byl překonán až r.1950. Čas 2:33:19 hod. byl příliš fantastický a vzník-
kypochyby o správném měření času. Zabala sám tyto hlasy umlčel, když vy-
hrál olympijský maraton 1932 v Los Angeles.

V r.l954 uplynulo prvé desetiletí konání KM, když se vyskytla otázka
pořádat št nepořádat? Důvod: nepochopení nadřízených org, a fin.těžkostí
při zajíštování závodníků. Přes všechny potíže se včak běh .konal a dokon-
Ce se podařilo zabezpečit poprve 1 start závodníka ze Skandinávi.

XÍII.roč. se konal ve znamení Her XI.olympiády v
Berlíně. Vyhrál Balaban /Rak./, kte: e rehabilitoval
za Berlín, kde pro chorobu nestartoval.

V r.1037 poprve natáčel závod filmový týdeník a
pro nás je památný tím, že počta k němu používala po-
prve příležitostné razítko v modré barvě = víz vpráavo«

Přípravy na XV.ročník byly v proudu. Účast příslí-
bílí závodníci 16 zemí. Tragický podzím 1038 však zasá-
hl. Dne 21.10.1938 on oznamují zrušení závodu;
řesto 27.10.příjelo závodníků, kteří nechtěli věřit
je tradiční SM4 nebude. Hortyovské kačarsko okupovalo Košícea v letech
1939 až 1944 uspořádalo 4 maratony bez zahraniéní účastí.

Po osvobození dochází dotazy ze Švý-
carska, Švédska a iiaďarska, jestli se ob-
noví tradice kočíckého maratonu. Neozvali
se jen Ti, kteří se stali obětí fašismu,
jako Dapř-leriche a notmiller. Zabezpečit
rar>ýmí = V r.l945 Dyke nad sf-
Jy po: elů, proto prvý poválečný ročník
byl jen záležitostí domácích závodníků.
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Přímo dojímavě proto zapsobila zpráva ze Švédska, kde 28.10.1045 pod
vedením účastníka su z rel0%7 Ghoorev Johnsona uspořádali v Góteborgu
"karaton čs.svobody", xdyž se už norohli zúčastnit přímo. Byl to důkaz
upřimného sportovního přátelství. Filatelistická dokumentace je již bo-
hatší jak vídfme z reprodukovaného razítka v modré barvě, kde dostal zá-
vod poprve název "MARATON SLOBODY"., Byla vydána zvláštní pamětní karta
rozmí rů 212x150 mm s nalepenými známkami celé serie banskobystrického vy-
dání znehodnocená tímto přílež.razítken, V pravé polovině modře zakresle-
né místo Košice a odtud paprskovitě naznačena hlavní města evropských ze-
mí. Vlevo dole nápis "XV.SLOV.MARATHOX / KOŠICE". Odesflané dopo:
zásilky nesou natíštěnou Ranárepku vým razítkem v modrofialové barvě,
kam se tužkou vpisovalo podací číslo zásilky /víz obr./.

Organizátoři XVI.nezinár.maratonu slobody /MNS/ dne 28.10.1046 /ŠK
Jednota/ se rehabilitovali poxud jde o uezináreúčast. Rovněž představite-
lé nového státu projevili kladný vztah - poskytli hodnotné dary. Zato po-
časí nemile překvapilo - 10 cm sněhu udělalo z tratě galeje. Přesto tento
ročník znamenal mimořádný úspěch sportovní i společenský. V XVII.roč.se
pojednou vyskytly problémy - výběr kvalitních závodníků a hospodářská
otázka. Upět účinnou pomoc poskytli ministři a pověřenci. Čestným předse-
dou byl sKl.Gottwald. Zvítězil lucemburský horník Heirendt, kterého ve
vlasti okázale přivítali, X oběma těmto ročníkům není filatelist.dokumen-
tace a je to opravdu škoda. Použijeme alespon známky K.Gottwald.

 

  

XX.MMS /20.10.1950/ se uskutečníl v předvečer Světového kongresu ob-
ránců míru v Shefieldu. Den před závodem se konala v košíckém divadle
konference obránců míru, kterou pozdravila i 18 členná delegace běžců.
Švédský závodník Shoore Johnson ve řvédské, rurunské a německé řečí zdů-
raznil, že pravý sportovec touží po mfru, nebot jen v míru je možné ta-
kové sbratření národů, jako je na kožickém lutS. Proto také jíž příští
ročník dostal BovÝnázev 3 MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU. Druký den ve
vlastním závodě konal Švéd Leanderson 10 let starý Zabalův tratový re-
kord a zvítězil časem 2:31:20,2 hod.

Filat.dokumentncí představujeme nahoře v podobě razítek k WMS 1948,
1949 a B% Prvá dvě byla používána v jasně modré barvě, třetí pak již
v tradiční černé. U vřech tří bylo na korespondenci používáno ještě denní
razítko PoúřeKořice 1 "t" v černé barvě. Nemám k dispozicí razítka pro
ročníky 1951 - 1953 a proto nemohu přinést jejích reprodukcí s novým náz-
vem závodu MEM. Nevím také, zda jsou stejná jako reprodukované z r.1954.

První ročník s novým názvem 4KM nebyl právě nejideálnější reprezen-
tací. Trat Barca - Sena byla v generální opravě, běželo se z Koříc na
Pre*ov a upustilo se od mezinár.účasti. Přesto tento roč.splníl své pos-
lání. XXII+MMM přinesl dvě změny: trať určena z Prešova do <.očic termín
změněn na 5.10. což zkomplikovalo zahraniční účast zvyklou na 28
sto byl závod vzrušující a zvítězil Fin Puolakka v čase o 25 přím
nežli vP kde byl Ge Ve XXIIIoMM bez nezínár.účasti se vrátil
závod opět na trat Kořice=sena-kočice. Oprava nebyla dokončena a v úmor-
ném vedru se čerstvý asfalt lepil. Proto jen vítěz dosáhl času pod 3 hod.

XXIVoMMM se pořádal v ovzduší 10.výrebojů o Duklu a 30.výr.založení
závodu, íta opět Fin Puolakka v novém rekordu 2:27:21,0 hod. I v dal-
ším ročníku Švéd Nyberg zlepšil trať rekord časem 2:25:40,0 hod. XXVI.
ulíM pak poskytoval poslední příležitost pro výběr represena XVI.OH v Mel-
bourne, sešel se proto rekordní počet zahr.účastníký = 28. 0 vynikající
úrovní svěděí fakt, že 8 běžců překonalo loňský tratový rekord. (©

 

  

 

 



XXVII.roč.MMM se poprve zúčastnilo
sovětské družstvo řestí vytrvalců, kteří
měli jedinečnou premieru, když v prvých 7
místech jích bylo 5. Teprve v dalším XXVIII.
roč. jsme se dočkali 1 ny. Po 24 letech
opět vítězství čs.sportovcel Po strhujícím
bojí na posledních 700m vítězí Dr.Kántorek
před Bechertem z NDR. Opět mě chybí razítka
roč.1955 a pro reprodukcí, ale uvedená
dvě z roč.1957 a 1958 se poněkud liší. Pro

Tasftko z r-l958 je v textu přidáno © poč e Do TY ČSR" a také k to-
muto ročníku byla vydáda pohlednice se záběrem z trati:

Na IXIX.roč.MMU se sešla silnější konkurence nešli mín.rok na ME
což potvrdil i závěr závodu. Popov z SSSR po fantastickém výkonu zvítě-
21l o 5 a půl min.před druhým O Gormanem z V.B. a čas 2:17:45,2 hod zna-
menal výrazné zlepšení trat.rekordu. Tento ročník je také jedním ze 4 po-
válečných, ke kterému nebylo vydáno příleš.razítko. Existuje však černo-
bílá pohlednice se záběrem z trati a nápisem MMM=Košicee

I.MMM se zúčastnil 1 legendární Solotn, olympijský vítěz z
Etiopie Abebe Bíkila /známka Etiopie/. Zvítězil celkem puvérenně před na-
ším Ďr.Kantorkem, který sí to vynahradil v příštím zobajku kdy protrhl
efiovou pásku o 1,6 8ec.před Edelenem z USA. Tento vym! cí Američan
zvítězil v dalším ročníku, kdy zlepšil trat.rekord na ©:15:09,6 hode
XXXIV.roč.MMl byl oslední prověrkou před OH 1964 v Tokim. Proto také ne-
tradiční termín 1 hodina startu /8.8. v 17,30hod/. Zvítězil Dr.Kantorek.
v 532267 vznikla pikantní situace pro pořadatele. Vyhrál Jugoslávec Ned.
Farčíč, který teh« racoval ve Švédsku a startoval za klub VIK Všsterůs.
Jakou hymnu, jakou vlajku? Rozhodli šalamounsky: místo hynňy maratonská
znělka a nastožár oficielní vlajka MMM.

Pohnutý posle 1968 poznamenal košick:
MYM jen účastí domácích vytrvaloů a nás sb
ratele tím, že po čtvrté od rebýcé, nedokunen-
tovalo průběh ležitostné ražítko. Tento
ročník vyhrál Václav Chudomel.

Jubílejní 40.ročník MMM překonal vše, co
dosud pořadatelé připravili. Téměř 300 závod-
níků, z toho 84 zahraníčních, Výtečná konku»
rence, vzorná organizace a vítězství sověte-
kého repres. Gorelova, kterému jen vydatný déšť v ulicích Košic zabránil
v překonání trat.rekordu. 45.roč.MuM byl triumfem 4 borců KLDR, když od
35.km si suverenně Dre85o. vítězství. Mezi ně se na 4smísto vklínil
jenpán jínasn, Letos se běžel již 47.ročník a opět přínesi úspěch závod-
m z M

Pilatelistická dokumentace z posledních let je téměř pravidelně se
opakující a stále stejné razítko. Úd r.1960 do r.1967 používáno naprosto
stejné razítko jako reprodukované z r.1957, jen data se měnila. V r.1969
došlo ke dvňa odlišnostem v razítku: postava běžce je poněkud menší a je
v trochu jiném pohybu nežli předchozí, opis a název pošt.úřadu rozdělují
hvězdíčky namísto tradičních teček. Také i naposledy použito římských
číslic pro označení ročníku - XXXIX.0d roč.1070 došlo tedy k uvedeném
číslování ročníků arabsky - 40., zůstala menší postava běžce a návrat k
tradičním tečkém místo hvězdiček.

Nečiním s1 nárok na úplnost filatelístické dokumentace, neb mě něk=
teré ročníky razítek chybí a je možné, že u těchto jedná o jiný tvar
čí kresbu nežli mohu reprodukovat. Oproti údajům v-katalogu razítek od
V.Nebeského mohu potvrdit, že oxistuje razítko pro ročník 1063 stejné
jako M V r.1997, které autor neuvádí, fokud by některý z náších členů
o. zšaké dopihující poznatky k mé práci a nebo k uveřejněnému fiiatelis-
ck materiálu, mílerád se sním spojím. Ing.Jár.Novotný, člen č.126

       

 

Ing.Jar.Novotný nám k článku zaslal 1 dvě podrobné tabulky obsahující
ročník, rok, počet záv.domácích a zahr., počet států a šávov cílí. Druhá
7pak přehled vítězů jednotlivých ročníků. Pro rozsah neuveřejněno.



Nová razítka:

řídí: vedesekce a zpravodaje Jar. Justýnm
©00000000000000000000000000000000000000000000

Dnes uveřejňujeme seznam příležitostných a stro-
Jových propagačních razítek od začátku r.1977, která
byla na naších poštách používána k propagací sportovních a olympijských
akcf. Seznam je pořízen chronologicky a vychází ze seznamu TÚS uveřejňo-
vaného postupně v časopise Filatelie. kusím opravdu s lítostí konstato-
vat, že aní taková minimální služba, o kterou jsme Vás několikrát žádali
ve zpravodají - zaslání otisku razítka z Vašeho místa bydliště či okolí,
se mínula účinkem. Je fakt, že razítko spíše zašlou nečlenové naší sekce,
nežli její členové. I přesto se ale domnívám, že zaregistrování nových
čs.příležitostných razítek naším zpravodajem je jednou ze základních po-
vinností a pokud to bude možné, budu to čínit touto cestou i nadále -
nebudou to síce jíž razítka n o v á, ale poněkud starší.

Přílešitostná razítka ruční:

 

 

1 Kremnica Biela stopa SNP, Kremníca B.Bystrica 10.-12.2.77
2 Praha VI.zimní spartakiáda spřátelených armád 11.2.77 FDC
3 Štrbské Pleso XII.Tatranský pohár -Vysoké Tatry "1" 18.-20.3.77
4 dtto dtto ">
á Lítvínov 1 100 jarních kilometrů 26.3.77

Pardubice 1
-autopošta V. vavřínová podkova 26.3.77

7 Praha WBP 7.5.77 FDC
8 Wladá Boleslav 1 - XXX.Závod míru - Course de la Paix 18.-19.5.77
9 Ústí nad Labem 1. dtto 19.-20.5.77

10 Sokolov 1 dtto 20.-21.5.77
ll Praha 6 dtto 21.-22.5.77
12 Praha l „zasedání OV - CIO /též frano./ 10.-21.6.77
13 Kladno 1 „resortní olympiáda učnovské mlá-

deže obchodu 18.-20.6.77
14 Brno l VIII.mezinárodní mistrovství v po-

žárním sportu
15 Bratislava 1 VIII.celoštátne športové a branné

hry spojárov
16 Bratislava 1 (SI0 - Grand Prix 1977
17 Martin 1 Beh k srdcu SNP ž 22.-27.8.77
18 PoveBystrica 52.medznárodná gestdňová motocyklo-

vá súřaž L SD.T. «-10.9.77
19 Poprad 1 Ix.Rallye TATRA 9. 299,77
20 Košice 1 47.medzínárodný maraton mleru 1.-2.10.77
21 České Budějovice 1 Memoriál Karla Lavičky a Karla Šata-

la, 35.výročí umučení členů KSČ, bo-
jovníků proti fašismu 8.10.77

22 Brno 1 Mistrovství světa v sálové cyklistice 19.=22.10.77

Strojová propagační razítka:

1 12500 PRAHA 025  XII-konference / požární ochrany /
VIII.mistrovství v požárním sportu /
socialistických států / - Brno 4.-10.června 1977
s "8" - používáno od 15.6. do 28.6.
s "4" - používáno od 29.6. do 14.7.77
- dle TÚS/Filatelie mělo se použ. 15.6.=8.7.77
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Dnes přínáčíme ukázky všech příležitostných razítek, o kterých na před-
cházející straně píšeme, Chybí pouze razítko č.15 a 19, které jsme za-
tím nedostali. Navíc zařazujeme ukázku razítka č. 24/76, které jsme do-
sud neuveřejnili a o kterém jsme informovali ve zpravodaji č.1/33/77 na
str.39. Toto razítko si zařaďte do Vařich seznamů.

Zajímavou informaci jsme dostali od přítele P.Novotného z Prahy o
chybě v razítku Č.l8 : na konci textu razítka je uvedena chybně zkratka
L S.D.T. - má být správně I.S.D.T., což znamená zkrátku anglického ofic.
názvu šestidenní “ International Six Days Trial ", Děkujeme za upozorně-
ní a posisako = nezaměnovat se známou drogou ISDI!

elice pěkný příspěvek o razftku č.2l jsme dostali od vedoucího PFO
a KMF 52-01 7 Českých Budějovic jaoslava Krňáka a protože bude jistě za-
jímavý i pro Vás, seznámíme Vás s ním v plném znění. Nařemu mladému spo-
oprabovníka pak děkujeme za jeho nevšední přístup. ledy:

„ Získal jsem některé údaje o samotném memoriálu a obou komunistic-
kých funkcionářích. Jenom na vysvětlenou : nebyl to memoriél jeden, ale
zvlášt memoriál K.lavičky a memoriál K.Šatala.

©



V rámci $5.výročf umučení úlonů KSČ a bojovníků proti fašismu K-La=
víčky a ú.Šatalu vylu dne 8.10.1077 používánona poště České Budějoví-
ce ) příležitostné rasftko k Lomoriálu harla Lavičky a Karla Šatala, V
tento den uspořádala Z0 Svazarmu v Šindlových Dvorech a okresní rada ma-
sově branných sportů OV Svazarmu pod patronací OV ČSPB, OV KSČ a dalších
složek Dukelský závod branné zdatnosti - Memoriál Karla Lavičky. Konal se
k uctění komunistického funkcionáře a sportovce, kterého nacisté před
tatřiceti lety popravili v Mnichově. Soutěžilo se v jednotlivých věk:

egoriích, apcí a děvčata 10-12 let, 13-14 let, 15-16 let, 17-18
» dále ženy 19=30 let a 31 let a starší. buší „pak v kátegoriích 1925

let, $2-3 let, 36-45 let a v kategořii nad 46 let.
Karel Lavička = nar.l5.října 1909. V době II.světové války

pu mezí významné funkcionáře 1. Hj í komunistické strany na česko-
jjovickue V březnu r.1941 byl zatčen gestapem prooaření s čínnos-

ti v ilegální straně KSČ a po více neš ročním vyslýc f a mučení byl
dne 6.října 1942 v Mnichově popraven.

O den dříve, 7.října 1977 byl pod patronací ČSPB a gymnázia K«
Šatala uspořádán drulý ročník kemoriálu Karla Šat v přespolním běhu,
kterého se zúčastnili studenti tohoto Po slavnostním za-
bájen“, kterému 1,1 ří tnkó předseda KV ČSPB dretelichar a po ma-
nifestaeníu. běh.. u+lyu tratí závodu se soutěňilo v jednotlivých kategori-
fch mladší a starší dorostenky a dorostenci«

karel Š at a l = nar.lá«dubna 1915 v Praze, pocházel z učitelské
rodiny Studoval na žížxovské reálce, kde v r.1933 maturoval. V letech
1933-37 studoval jso posluchač přírodovědecké fakulty obor chemie a tě-
lesná výchova. Jiš během Btvěkí. stal členem Komunistické studentské
frakce, později členem KSČ. Od Ě +1939 byl ustaven jako zatímníprší:
na tehdejším Jirsfkově je v Budějovicích. V r.1940 byl jmeno: řád-

profesorem na této škole. Jako profesor tělocviku byl pole dochova-
h údajů zdatný, obrat a pro těloovík a sport dovedl vždy získat šá-

ky« Dne 17.3.1941 byl ve Škole zatčen gestapem pro podezření z činností
v ilegální straně. Ve škole o jeho činnosti nikdo nevěděl, přestože sku=
tečně pracoval v ilegálním komunistickém hnutí na Šeskomáějogio kde
byl pověřen stykem s venkovskými stranickýmí organizacemi, Z Č.Budějovio
byl převezen do ja na Pankrác, odtud do Petschkova poláce, odtud do
Teresína, kde byl v červencí r.1042 popraven. Od 1.10.1971 nese gymnazium
kde učil jeho jméno.

Doufán, %u tyto údaje o obou memoriálech budou dostačující a pomohou
š úcí«

Vém vo Vaší prácí Jar.Krňák, veloucí PFO a KMF 52-01 Č.Budějovice
©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Nové poštovní známky sportovní tematikou:

  
  

  

     

 

  

 

V na šem zpravodaji č.1/33/77 jsme Vás
mylně informoval o tom, že k čertu snánek k
VI.Z55A vyjdou dvě FDC a dvě přílež.razítka
« vyšla jen jedna FDC a jedno razítko č.2

Druhou letoční serií se sportovním te-
matem vydalo federomin.spojů k XXX.ročníku ee
Závodu míru Praha-Berlin=Varšava, jehož le- Jj“ ba
tořní cíl byl v Praze. Známky navrhla akad.
malířka Anna Podzemná=Suchardová, jejíž prá=
Oe na úseku návrhu sportovních temat se jíž A-
mnohokrát osvědčila autorka snovu dokáza- PAA,
la, že OCJDvSsh659llonryt- komun
mus jednotlivých sportovníc) scíplin, ma-

je pří tom snysl pro zkratku a výtvarnou názornost. Nové 4 známky v hod-

notách 30 h, 60 h, 1 Kčs a 1.40 Kč: ují cyklistické kresby s panora-
matickými pohledy na tří hlavní města Závodu míru. Spolu byla vydána dne

7.5.1077 také jedna FDC. Vyryl JeHerčik a JeSchmidt, kombinace rotačního

ocelotisku s barevným hlubotiskem.
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PRÍLEŽITOSTNÝ POŠTOVY LÍSTOK

 

Po informaci o nových razítkách a známkách považuji za nutné Vás
ještě seznémit s novinkami celin.

= letos nám federólní ministerstvo spoj) připravilo opravdu nečeka-
né a o to milejší překvapení v podobě "příležitostné poštovní dopísnice“
k 52.mezinárodní šestidenní motocyklové soutěže v PoveBystricí. 20 mnoha
letech jsme se tedy zase dočkali oficielní celiny se sportovní tematikou
a dokonce v poslední době u této formy čelin s neobvyklým nomínale h
Néklad celiny mě dosud není znám. láš ólen B.Halíř ně však upozorníí na
některé drobné odchylky, které nasvědčují nejméně dvěma nákladům. Nebu-
du zde předčasně uvádět rozdíly a pokud se je později podaří zjistit kom-
pletnějí, budu Vás o nici. informovat. Batím nemám dostatek porovnávacího
materiálu k nějaké vážnější studii. Prosím členy, kteří by mělí o tomto
nějazé vřdoností, aby je zaslali a rád js uveřejníme

« 245.77 uplynulo 30 let od založení ragby v Gottwaldově a tuto
příležitost vzpoměl tamní oddíl ragby vydéním přítisku na dopisnici %0 h
Se známkou traha. Foužíváno denní razítko poXt.úř.GOTTWALDOV 2 "a". Ná-
klad 200 ks, obrázek hráče ragby s míčem, barva přítisku šedočerná.

= k přílešítosti 70.zasedání ,0V v Praze byly vydány přítisky ne do-
písniot 30 h se známkou Praha a obálku 60 hal se znánkou pres.G.Husák.
'oužíváno přílež.razítko Praha 1 dne 261977, = den zahájení 79.zasedá-

ní. Obrázek je oficeemblem zasedání a Čatur, barva ©řftisku červená a
modrá. Vydáno celkem:

dopisnice, barva příteóervená, náklad 300 ks
Soplenlne, barva přít.modrá , náklad 300 ks M
o xa, barva přít.červená, názlad 100 ks
obálka, barva přít.nodrá , ná:lad 100 ks

= k příležitosti mszínárodního utkání v kožíkové Český Brod - Ant-
KerDy v Č.Brodě dne 8.0.1077 byl vydán trw.nfr oddílem přítis: na dopis-
nící 30 kal se znázkou Praha. Ubrázek dvou bróvů koříkové v akci, barva
přítoků hnědá, použito denního razťtka ČzuZÍ BROD "4" dne 8.0.77. Nák-
ad 250 ks, rozprodáno na akcí.

5 ke 3.setkání našich clenů

  

4 Teralíle 1977 v Sez.Ústf byl vydán
přítiek ma dopisnící %0 hal s u Prahn. Ubrázek je embler sekce,
jarva přftisku červená, používáno oří12%itostné ruzftko výstuvy Temafila
dne 8.10.1977. Náklad 300 ks, rozprodáno na setkání.

Ukázku všech 4 ks přítiszových celin víd“te n
ce tohoto zpravodaje. Neobíednévejte, vřftisková ©
Spot 5 36 setkání. Kdo se zcastníl dostal a |08000 :00001

    N

  přetchůzející strán-
ún k dispozi.
let rozebrány.

00000000000000900000990000,90000000040000:10000390000000000000

  
  



O B $ A H = Xročníku námětového zpravodaje OLYLPSPORT = č+l - 3/
OX0X0X0x0X0X0 33 = 45 / 1077

OXOXOXOXOXOXOXOX0X0X0XOZOZXOXOZOZOSOZIEHLIROXIRKOZOZXOZO

Pravidelné rubriky:

Drobné organizaéní zprávy ze sozce
Sportovný a olympijské výplatní ot
Tenis
Bobr Amik vládne ©- OH 1974

 

4=10, 44, 49 - 54
Stará razítka 1.40
Nová razítka : 39, 107 - 111

Bu R(opan: < ,
Politicky angažovaná sportovní filat. : 29-31, 66-70, 94-100
Koupě, prodej, nabídka, výměna : 3, 46, 103
Hry ve znamení clovčka - OH 1080 : 60-61, 83-86
Košfková 3 101-103

Ostatní.:
Temafila 1977 3 3, 47-48
Celiny ČSR a ČSSR s olympijskou temat.: 12-23
ilatelie jako sport = Pardubice 1911 : 35-37
eři a II.0H v Paříži r.1900 3 32-34
III.OH v Saint Louis 1904 i 589,
Rok 1977 ve světovém sportu 3 38, 72-75
Seznam člen) nám.sekce Úlympsport 3 4143
lakladatelství Ulympia 1 4
XV-let klubu "Olimpijczyk“ v Polsku +: Ps
Stojí za prečítanie : 707.
Sbíráte také emiráty? : 7
Bridž . 1 75-76
3.setkání sekce Úlympsport 17780
Fojďne to zkusit + 81-82
Několik slov do naXich řad + 87-88
3l.národní atletický míting : 80
Historie kočického maratonu = Mii t 104-106
OX0X0X0X0X0X0X0X0X0XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX0X0XOX0X0%X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0

V dnešním čísle zpravodaje postrádéte některé z pravidelných rubrik.
Je to zavíněno tím, že jsme pro toto císlo měli více materiálů zajfmavěj-
ších a také jsme Vám chtšli přinést záznan z.3.setkání člen) při Temafile,
který zabral větší část místa. Rovněž tak nepřinášíme zpravodajství o dal-
Janoea 19 6, ZUH 1980 a ostatních razítkách, které připravu-
eme x uveřejnění v 61/78.
©0000000000000900000000000000000000000000000000000000"ŠdenÍ £pravodaje09
O £ £ k Po- 5 P O R T. je neprodejný, neperiodický zpravodaj
nánčtové sekce Ulympijská a sportovní filatelie v ČSSR, pracující při KNF
SČF v Praze a je určen pro vnitřní potřebu členň této sekce. Vedoucím
sekce a zpravodaje je Jaroslav J u s t ý n, Sov.armády 63, 39001. KILE-
V5KO, který zodpovídá za jeho obsah. Za odbornou stránku a za původnost
článků zodvovídají jejich autoři. Toto číslo 139/77 vyčlo v listopadu
1977, má 36 stran textů a vyobrazení.

Na tomto čísle zpravodaj> spolupracovali: Bohuslav Halíř, IngeJar.
Potrásek, IngeZdoSlováček, In9.A.Usjatinszij Sc, Jar. Justýn, Štěpán,
Jiří Svoboda, Vítězslav Šlechta a Vekiračeko :
90000009000000000000000000000090099000000900000690000000000000000000009000

Vříští číslo 18 zpravodaje připravujemě na leden 1978. Své pří-
spěvky do něho posflejte na adresu večesekce nejpozději do 15.12.1977.
V*em úlen)m a svauoracovýts přejeme příjemné vánoení svátky a mnoho
aáraví pohody do roku o 8.
ů Vý10340000000009V0601)0009090000020000009000200000090090000
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POŠTOVNÍ ZNÁMKA A FILATELIE

— SVĚT POZNÁNÍA MÍRU

PRAHA

SJEZDOVÝ PALÁC
PKOJF

BRUSELSKÝ PAVILON
PKOJF

VÝSTAVNÍ DŮM U HYBERNŮ
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